
Witamy w roku 2022

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informacje  dotyczące  najważniejszych  zmian w otoczeniu  podat-
kowo-prawnym,  które  zobowiązani  jesteśmy  uwzględnić  w  oprogramowaniu
przygotowywanym na rok 2022. Informacje dotyczą aplikacji w aktualnej wersji. 

Starsze wersje aplikacji nie będą zapewniać prawidłowego wypełnienia obowiązków
księgowych. Jeśli nadal korzystają Państwo ze starszej wersji naszych aplikacji, pro-
szę jak najszybciej wykonać upgrade. 

Co zmienia się w tym roku?
Rok 2022 to prawdopodobnie ostatni rok, w którym wolno będzie wystawiać trady-
cyjne faktury VAT.  Wdrożenie obowiązkowej e-faktury oznacza pojawienie się
nowych funkcji i możliwości, które ułatwią Państwu pracę. 

Podatki i składka zdrowotna

Jeśli korzystają Państwo albo zamierzają skorzystać z rozszerzenia Podatki, pozwala-
jącego  na  samodzielne  księgowanie,  prosimy  zapoznać  się  z  odrębną
instrukcją. Opisaliśmy tam nowości w zakresie zmiany sposobu rozliczeń podatko-
wych, rozliczania ryczałtu oraz składki zdrowotnej.



Co trzeba wiedzieć o e-fakturze?
Wdrożenie wystawiania e-faktury w programie nastąpi w I kwartale 2022. Wystawia-
nie  e-faktury  ma być  obowiązkowe od  1  stycznia  2023 roku,  mimo generalnego
nieprzygotowania  rynku.  System  KSEF (Krajowy  System  Elektronicznej  Faktury),
odpowiedzialny za obsługę e-faktury, już działa.

Przedstawiamy  najważniejsze  informacje  o  sposobie  wdrożenia  e-faktury  w
Druczku®. E-faktura ma format XML, podobny do pliku JPK. Wynikają z tego szcze-
gólne konsekwencje.

Czym różnią się e-faktury od tradycyjnych faktur?

E-faktury nie da się przygotować ręcznie. Wizualizacja e-faktury w formie PDF albo
wydruku nie będzie e-fakturą. E-faktury nie da się wysłać mailem, pocztą ani wrę-
czyć odbiorcy. E-faktur nie przechowujemy u siebie, są przechowywane w KSEF. E-
faktura wymaga dostępu do szyfrowania i  autoryzacji za pomocą podpisu cyfro-
wego. Do wystawiania e-faktury trzeba imiennie upoważnić konkretne osoby.

Standaryzacja zawartości

Zawartość i struktura e-faktury jest ściśle określona. Numer e-faktury będzie narzu-
cany  przez  KSEF.  Data wystawienia e-faktury z  dokładnością do sekundy będzie
określana przez KSEF. Wiele informacji dotąd podawanych na fakturze nie może być
umieszczone na e-fakturze. Niektóre informacje dotąd zbędne będą obowiązkowe
na e-fakturze.

Wymienność e-faktur i wymiana danych 

E-faktury wystawiane z naszego programu, z rządowego serwisu  e-mikrofirma,
jak też z aplikacji innych firm będą miały taki sam format, numerację i zawartość.
Wszystkie e-faktury będą całkowicie wymienne. 

Ponieważ e-faktury będą jednorodne i wymienne, możliwa będzie sytuacja, gdy e-
faktury  wystawiane  gdzie  indziej  będą  służyły  księgowaniu  w  Druczku,  albo  e-
faktury z Druczka księgowane będą w innej aplikacji.

Zgoda klienta 

Na razie e-faktura może być wystawiona tylko za zgodą obu stron. Podobnie jak to
było  z  podzieloną płatnością,  minie  kilka  miesięcy,  zanim e-faktury  zaczną  być
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zauważalne w obrocie.  Proszę nie spieszyć się z wystawianiem e-faktury do czasu,
aż będą Państwo na to gotowi. 

Wystawianie e-faktur sprzedażowych
Co do zasady e-faktury będzie można wystawiać w ten sam sposób, jak obecnie
wystawiane faktury klasyczne. Jest jednak kilka ważnych różnic.

Żadnych poprawek!

Wystawianie e-faktury następuje w momencie przekazania do KSEF. Nie będzie żad-
nej możliwości poprawki, podmiany albo uzupełnienia takiej faktury. Z momentem
nadania  numeru  i  daty  wystawienia  edycja  będzie  niemożliwa.  Proszę  zwrócić
uwagę na aktualizację procedur sprzedaży!

Brudnopis 

Wprowadzamy mechanizm brudnopisu na zasadzie bufora. E-faktura będzie brud-
nopisem bez numeru i daty wystawienia do momentu wysłania do KSEF. Do tego
momentu można dodawać kolejne elementy, zmieniać już istniejące itp. 

Domknięcie  brudnopisu  spowoduje  wystawienie  e-faktury.  Wystawiona e-faktura
nie może być już w żaden sposób zmieniona.

Praca w terenie

Aby wystawić e-fakturę u klienta czy w samochodzie,  wystarczy skorzystać z sys-
temu e-mikrofirma, dostępnego z dowolnej przeglądarki internetowej. 

E-faktura wystawiona w tym systemie będzie pełnowartościowa. Po uruchomieniu
Druczka® zostanie pobrana automatycznie.

E-faktury kosztowe
Rok 2022 to prawdopodobnie ostatni rok, w którym otrzymają Państwo od kontra-
henta  tradycyjną  fakturę  VAT.  W roku  2023  przy  zakupie  towaru  nie  otrzymają
Państwo ani papierowej faktury, ani nawet faktury w PDF. 

Być może kontrahenci dołączać będą wizualizację e-faktury w formacie PDF albo w
formie wydruku, ale to nie będzie prawidłowa e-faktura nadająca się do księgowa-
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nia. Być może otrzymają Państwo łącze do e-faktury w KSEF, ale to także nie będzie
prawidłowa e-faktura.

E-faktury wystawione dla  Państwa przez  innych kontrahentów będą widoczne w
KSEF i zostaną pobrane przez program automatycznie.

E-faktury zakupowe i kosztowe 

E-faktury pobierane od Państwa dostawców będą mogły być obsługiwane wyłącznie
automatycznie. Takiej faktury nie będzie można wprowadzić ręcznie. Wraz z wysta-
wianiem pojawi się automatyczne pobieranie e-faktury z KSEF w module Zakupy
oraz w nowym module Koszty. 

Przekazywanie księgowej

Należy upoważnić swojego księgowego do pobierania dotyczących Państwa e-faktur
w jego oprogramowaniu.  Księgowe korzystające z Druczka® również  będą mogły
pobierać  dane  swoich  klientów.  Prawidłowe  zaksięgowanie  e-faktury  możliwe
będzie wyłącznie po pobraniu e-faktury z KSEF.

Nie przesyłamy e-faktur do księgowej. Księgowość musi być gotowa na odbiór e-
faktur z KSEF. Takie faktury nie będą mogły być księgowane na podstawie wydru-
ków albo raportów sprzedaży z programu. 

Proszę uzgodnić z Państwa księgowością sposób wymiany danych wyłącznie w for-
mie  elektronicznej.  Zalecamy  wprowadzanie  zakupów  oraz  innych  kosztów  po
Państwa  stronie,  a  następnie  przekazywanie  do  księgowości  danych  z  modułu
Ryczałt/Książka/VAT w formatach JPK. 

Należy upoważnić swojego księgowego do pobierania e-faktur w jego oprogramo-
waniu.  Księgowe  korzystające  z  Druczka®  również  będą  mogły  pobierać  dane
swoich klientów. Prawidłowe zaksięgowanie e-faktury możliwe będzie wyłącznie po
pobraniu e-faktury z KSEF.

Czy przyjmować e-faktury? 

Na razie e-faktura może być wystawiona tylko za zgodą nabywcy. Proszę nie zgadzać
się na otrzymywanie e-faktury od Państwa dostawców do czasu, aż będą Państwo
na to gotowi. 
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Cyfryzacja dokumentów

Koniec epoki faktur papierowych oznacza także wiele zmian w innych częściach
aplikacji. Nowy Druczek®  pracuje  przede wszystkim na dokumentach elektronicz-
nych w formacie PDF oraz XML. Nie ma sensu, aby traktować dokument papierowy
(wydruk, skan) jako podstawowy, choć oczywiście papierowe wydruki są możliwe.

W roku 2022 szczególnie istotne są dokumenty przygotowywane w formie cyfrowej
oraz narzędzia komunikacji elektronicznej. Warto wykorzystać wszystkie możliwości,
dostępne w Państwa programie. 

Dokumenty PDF 

Dokumenty będą generowane automatycznie i wprost do formatu PDF. Dopiero taki
PDF będzie pokazywany na ekranie, drukowany, jeśli zajdzie taka potrzeba - albo
przesyłany mailem.

Podstawowym formatem dla wzorców dokumentów w programie jest HTML, dający
nowe możliwości obsługi zawartości i wyglądu dokumentów. Eleganckie tabele, wła-
sne pola, dowolny dobór logo, czcionek, innych elementów - to wszystko dostępne
jest już w standardzie.

Wprowadzanie wzorców HTML będzie stopniowe, a z czasem wszystkie dokumenty
będą generowane z takich wzorców. 

Wszystkie wzorce dokumentów oparte będą o style CSS. Niezależnie od podstawo-
wego stylu, wspólnego dla całej tożsamości, będzie można dodać specyficzny styl
dla  konkretnego  dokumentu.  To daje  nieograniczone  możliwości  personalizacji
wyglądu dokumentów. 

Poczta elektroniczna

Udostępniliśmy nowy moduł wysyłki oraz odbierania poczty elektronicznej, w pełni
zgodny z IMAP4, TLS 1.2 i wkrótce TLS 1.3. E-maile mogą być wysyłane w pełnym for-
macie HTML5 (logo, załączniki, pogrubienia itp.). 

Każdy dokument PDF widoczny w programie może zostać wysłany jako załącznik.
Zakładamy, że udostępnianie dokumentów ten sposób w większości zastąpi wysyłkę
papierową.

Cyfryzacja dokumentów  ·  5



SMS 

Przygotowany  został  nowy  moduł  wysyłki  SMS,  z  możliwością  obsługi  statusów
doręczenia. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji z klientami.

Funkcja  SMS  opiera  się  na  usłudze  Smeskom,  oferowanej  przez  zewnętrznego
dostawcę. Wysyłanie SMS podlega opłatom.

Więcej informacji
Szerszą instrukcję znajdą Państwo w naszej Bazie Wiedzy, dostępnej bezpośrednio
w aplikacji oraz na stronie internetowej. Baza Wiedzy aktualizowana jest na bieżąco
w miarę wprowadzania zmian.

Dodatkowych informacji w sprawie zmian w oprogramowaniu udzielać będą także
konsultanci  pomocy  technicznej.  Konsultanci  pomocy  technicznej  udzielają
pomocy pod numerami telefonów:  885 041 365,  885 042 365  i  885 043 365.  Godziny
pracy: od 8 do 18. Z uwagi ilość zgłoszeń, prosimy o rozważne wykorzystywanie. 

Zakres  dostępnej  pomocy  technicznej  zależy  od  rodzaju  wykupionego  wsparcia.
Szczegóły znajdą Państwo w warunkach licencji.

Copyright © Studio JZK Programy Komputerowe, 1992-2022. JZK®, Druczek® inne są zarejestro-
wanymi  znakami  towarowymi,  podlegającymi  ochronie. Wszelkie  prawa  zastrzeżone.
Wykorzystanie  oprogramowania wymaga  licencji.  Dostępność  modułów i  funkcji  zależy  od
licencji. Zastrzegamy sobie prawo do błędu, zmian i aktualizacji. 
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