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Wersja 19.4
Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G33U23 ).
Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Nowy certyfikat klucza publicznego środowiska produkcyjnego JPK
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, wysyłka JPK dostosowana została do nowego certyfikatu klucza
publicznego środowiska produkcyjnego JPK. Jeśli pliki JPK były wysyłane po 22 sierpnia 2019 roku, podpisane inaczej niż
danymi autoryzacyjnymi, to prawdopodobnie wysyłka zakończyła się niepowodzeniem. Należy sprawdzić status tych
dokumentów, czy otrzymano do nich UPO. Jeśli nie, to należy wysłać te dokumenty ponownie.

Nowe możliwości wysyłki plików JPK_VAT z danymi autoryzacyjnymi
Ministerstwo Finansów przyjmuje teraz pliki JPK_VAT z danymi autoryzacyjnymi ( dane osobowe i kwotą przychodu
wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy, o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest
składany dokument elektroniczny ) wysyłane z aplikacji finansowo-księgowych. Wcześniej nasz program musiał wysyłać takie
pliki z danymi autoryzacyjnymi za pośrednictwem strony „https://mikro-jpk.mf.gov.pl”, imitując jej wypełnianie. Teraz pliki
mogą być wysyłane bezpośrednio na odpowiednią bramkę Ministerstwa Finansów, przy czym istnieją dodatkowe możliwości:
1. Można wysyłać pliki JPK „na niby”. Jest to teraz możliwe, ponieważ Ministerstwo Finansów uruchomiło również
odpowiednie środowisko testowe. W tym środowisku testowym, dla dokumentów o parzystym identyfikatorze
podatkowym dowolne dane autoryzacyjne weryfikowane są pozytywnie, zaś dla nieparzystych – negatywnie
(kod statusu weryfikacji dokumentu 403).
2. Podanie przy wysyłce adresu e-mail nie jest wymagane.
Domyślnie wykorzystywany jest w programie ten nowy mechanizm wysyłki JPK. Na wypadek jakichś problemów z
jego działaniem, które mogą wystąpić, pozostawiamy w programie również dotychczasowy mechanizm wysyłki. Można się na
niego przełączyć zaznaczając opcję „JPK z danymi autoryzacyjnymi wysyłaj przez stronę mikro-jpk.mf.gov.pl” w menu
„System” → „Ustawienia” → „e-Deklaracje i JPK”.

Nowe kody tytułu ubezpieczenia
Zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (..), które obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., słownik tytułów ubezpieczenia został
rozszerzony o kody: 1135, 0590, 0592, 1812 i 1813; zaktualizowano też opisy kodów 0430, 0431, 0511 i 0540.

Dodatkowy wydruk listy płac w postaci pasków
W odpowiedzi na postulaty użytkowników, dodano wydruku listy płac w postaci pasków, w którym paski dla każdego
pracownika drukowane są na osobnej stronie, dwa takie same paski na stronie.
Zamiast jednego zestawienia „Paski” są więc teraz dwa:
• „Paski \ kilku pracowników na stronie”
• „Paski \ 1 pracownik (2 paski) na stronie”

Alternatywne sprawdzanie kontrahentów w VAT
Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną usługę sprawdzania statusu podatników w VAT, z której mogą korzystać
aplikacje finansowo-księgowe. Do tej pory nasz program sprawdzały kontrahentów w VAT za pośrednictwem strony
„https://ppuslugi.mf.gov.pl”. Teraz, domyślnie, korzystają z nowej usługi Ministerstwa Finansów, która powinna działać
szybciej. Jednak, na wypadek gdyby były z nią jakieś problemy, pozostawiamy w programie również dotychczasowy
mechanizm sprawdzania kontrahentów w VAT. Żeby się na niego przełączyć wystarczy zaznaczyć w ustawieniach nową opcję:
„Kontrahentów w VAT sprawdzaj za pośrednictwem strony ppuslugi.mf.gov.pl”. Może się to okazać przydatne, biorąc pod
uwagę, że MF wprowadziło w nowej usłudze następujące ograniczenia (cytujemy dosłownie):
• ograniczenie ilości przesyłanych zapytań do maksymalnie 10 w ustalonym przedziale czasowym (1 sekunda);
• ograniczenie ilości przesyłanych zapytań z jednego adresu źródłowego (IP, domena);
• ograniczenie ilości przesyłanych zapytań dot. jednego numeru NIP (IP, domena);
• liczba zapytań do usługi WS może być ograniczana czasowo/trwale dla użytkowników nieprzestrzegających
powyższych reguł.
801 000 321 – infolinia
801 000 123 – hotline
42 61 15 800 – centrala
fax: 42 61 15 859
info@adad.pl www.adad.pl

ADAD Systems
91-223 Łódź
ul. Morgowa 4

:

Puzzle / TaxPro

2/2

Puzzle na PostgreSQL
Równolegle z Programem, który teraz Państwo używają, a które działają na bazach danych MS Access (i dlatego
nazywane będą odtąd „Puzzle na MS Access”), powstała odmiana Puzzli/TaxPro działająca na bazach danych PostgreSQL,
zwana „Puzzle na PostgreSQL”. Aktualnie funkcjonalność obu odmian programu jest identyczna. Różnią się głównie
kolorystyką ikon i logo - „Puzzle na MS Access” mają różowe logo (kolor jak w logo starego MS Access), „Puzzle na
PostgreSQL” niebieskie (kolor jak w logo PostgreSQL). Bardziej rozwojowe są jednak „Puzzle na PostgreSQL”, ponieważ
architektura oparta na serwerze baz danych lepiej nadaje się do pracy w sieci. Poza tym trudno przewidzieć czy Microsoft
całkowicie nie wycofa MS Access, w którejś z kolejnych wersji Windows.
„Puzzle na PostgreSQL” instalowane są jako osobny produkt. Zatem można je mieć zainstalowane równocześnie z
„Puzzlami na MS Access” (choćby w celu porównania działania i wyników). Przeniesienie danych z bazy MS Access do
PostgreSQL odbywa się przez wyeksportowanie danych z bazy MS Access, i zaimportowanie ich do bazy PostgreSQL.
Użytkowników zainteresowanych instalacją „Puzzli na PostgreSQL” prosimy o kontakt z hotline'm, bo chcemy z
początku udostępnić tę odmianę ograniczonej liczbie użytkowników, by móc lepiej asystować przy pierwszych wdrożeniach.

Eksport i import baz danych
Eksport bazy danych polega na utworzeniu pliku zawierającego dane Puzzli/TaxPro zapisane w formacie niezależnym
od żadnych silników bazodanowych. Taki plik będzie mógł być zaimportowany przez każdą przyszłą wersję programu,
działającą na bazie danych w dowolnym formacie (PostgreSQL, MS Access, może innych). Po zmianach struktur baz danych,
które na pewno będą następować, wyeksportowany wcześniej plik będzie mógł być nadal importowany; co najwyżej zostanie
przekształcony do nowszej postaci w trakcie importu.
Wyeksportowane pliki mogą służyć jako archiwa niezależne od wersji bazy danych, ale przede wszystkim do
przeniesienia danych z bazy danych MS Access do PostgreSQL (i ewentualnych dalszych migracji).
Stosując eksport do robienia kopii zapasowej danych, warto robić to naprzemiennie z tradycyjną archiwizacją,
zwłaszcza że trudno przewidzieć w jakiej sytuacji i w jakim celu potrzeba będzie odtworzyć dane. Jeśli eksport trwa bardzo
długo, to można robić codziennie archiwizację, a eksport np. raz w tygodniu. Jeśli czas wykonania eksportu nie jest zbyt długi,
to można przeprowadzać eksport częściej. Nawet wtedy nie zaszkodzi jednak archiwizację wykonywać codziennie.
Uwaga I: Ze względu na konieczność odczytu i przetworzenia w trakcie eksportu wszystkich danych z bazy, oraz
przetworzenia i zapisania do bazy wszystkich danych podczas importu, operacje eksportu i importu są długotrwałe (mogą
trwać wiele minut). Nie można ich przerwać.
Uwaga II: przy eksporcie pomijane są dane nieużywane przez Puzzle 2010+ oraz dokumenty zarejestrowane przed 1 stycznia
2010 roku.
Polecenia eksportu i importu bazy danych firmy znajdują się w menu „Operacje” → „Konserwacja” okna-listy firm, i
dotyczą bieżącej firmy – zaznaczonej na liście.
Polecenia eksportu i importu bazy danych właściciela znajdują się w menu „Operacje” → „Konserwacja” okna-listy
właścicieli, i dotyczą bieżącego właściciela.
Polecenie eksportu całej bazy danych programu znajduje się w menu „System” → „Narzędzia.
Opcja importu całej bazy danych znajduje się w oknie, pojawiającym się, jeśli w trakcie uruchamiania programu
wciśnięty będzie klawisz [Ctrl].
Trzeba pamiętać, że import całej bazy danych nadpisze (usunie i zastąpi bazą zapisaną w importowanym pliku) bazę
danych, do której jesteśmy aktualnie podłączeni. Podobnie import bazy danych firmy/właściciela - jeśli wybierze się opcję
„Importuj bazę danych firmy \ Nadpisz bieżącą firmę” albo „Importuj bazę danych właściciela \ Nadpisz bieżącego
właściciela”, to nadpisana zostanie baza danych firmy/właściciela aktualnie wybranego na liście. Dlatego tę opcję należy
stosować wyłącznie jeśli chcemy zachować udziały właściciela w firmie lub prawa użytkowników do firmy lub właściciela. W
innych przypadkach, w szczególności gdy importowana firma/właściciel nie występuje jeszcze w docelowej bazie danych,
należy wybrać opcję importu „Importuj bazę danych firmy \ Utwórz nową firmę” albo „Importuj bazę danych właściciela \
Utwórz nowego właściciela”.
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