Zbiorowa zmiana stawek VAT w programie PC-Market 7
w związku z obniżeniem stawek podatku dla artykułów
spożywczych i ogrodniczych od 1.02.2022.
Wersja z dnia 27.01.2022

Program PC-Market posiada mechanizm umożliwiający wcześniejsze zaplanowanie
zmiany stawek VAT i aktywację tego planu automatycznie w danym dniu i godzinie, lub
ręcznie w dowolnym momencie.
Ten poradnik opisuje krok po kroku, jak należy wykonać tę operację.

Uwaga: na początek dobrze jest upewnić się czy kasy/drukarki fiskalne posiadają zaprogramowaną stawkę VAT
0%. Widać to na każdym wydruku raportu dobowego. Jeśli nie występuje tam oznaczenie PTU 0%, należy jak
najszybciej skontaktować się z serwisem kas.
Przykład:

Krok

1.

Przygotowanie towarów do zmiany stawek
W celu przygotowania zmiany stawek VAT wejdź do menu Towary, Sporządzanie dokumentów, Planowana zmiana
stawek VAT

Na nowym dokumencie Dodaj wiele towarów na raz klawiszem [F3]:

Pojawi się lista towarów, na której należy wybrać produkty do zmiany.

Jakie towary będą miały zmienione stawki i na jakie?
Na moment tworzenia tego poradnika istnieje projekt ustawy, z którego cytuję:
„Stawka VAT w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. wyniesie 0% dla towarów spożywczych wymienionych
w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu
usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).
Stawką 0% będą objęte produkty spożywcze wymienione obecnie w załączniku nr 10 do ustawy o VAT (opodatkowane stawką
5%), czyli np. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty
przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku
owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).
(…)
Obniżka stawki VAT dotyczyć będzie towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej, które obecnie objęte są stawką w
wysokości 8%, tj. nawozów, środków ochrony roślin, ziemi – 4 – ogrodniczej, jak również produktów wspomagających
produkcję rolną takich jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, innych niż
wymienione (z wyjątkiem podłoży mineralnych), zdefiniowanych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.
(…)
1) nawozów i środków ochrony roślin – zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej; 2) ziemi ogrodniczej; 3)
środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, innych niż wymienione w poz. 12
załącznika nr 3 do ustawy, z wyłączeniem podłoży mineralnych – o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r. poz. 76 i 1069).”

Szczegóły należy skonsultować ze swoją księgowością, niemniej ogólnie zakładamy, że zmieniamy stawkę na
produkty spożywcze z 5% na 0%, oraz na ziemię ogrodniczą z 8% na 0%.
Wyboru można dokonać w następujący sposób:
Najpierw użyj filtra [Alt+V Stawka] w górnej części listy produktów:

Teraz wybierz z menu asortymentów taki asortyment, który zawiera artykuły spożywcze:

Kliknij w tę część okna, w której są towary (w dowolny produkt), następnie klawiszem [Ins zaznacz wszystko]
zaznacz produkty:

Teraz wciśnij klawisz [F2], aby wrzucić wybrane towary do dokumentu.
Jeżeli Twój sklep pracuje w sieci sklepów z Konsolą Kupca, może pojawić się następujący komunikat:

Uwaga: Jeśli zaznaczono jakieś towary centralne, a stawkami zarządza centrala, dla takich towarów zmiany
stawek powinna dokonać centrala. Ale nie trzeba się wycofywać aby pominąć towary centralne, ponieważ
program sam zignoruje takie towary.
Wciśnij OK.

Pojawi się okno podsumowujące ilości towarów do zmiany, gdzie należy określić stawki VAT do zmiany:

Zaznacz podobnie jak na obrazku, że zmiana dla artykułów spożywczych ma dotyczyć tylko towarów, które teraz
mają stawkę 5%, a nowa stawka ma być 0%. Analogicznie towary z działu ogrodniczego, zmieniamy z 8% na 0%.
Następnie wciśnij [F2 Dodaj do pozycji]. Spowoduje to wrzucenie wybranych produktów do dokumentu
„Planowana zmiana stawek”. Program na dokument wrzuci tylko towary, które nie posiadają blokady stawek.
Program raz jeszcze zapyta, czy ma to zrobić, a następnie wyświetli podsumowanie, ile towarów dodał do
dokumentu:

Operację dodawania towarów należy kontynuować ponownie wciskając [Dodaj wiele towarów na raz F3],
następnie wybierając kolejne asortymenty spożywcze, czy ogrodnicze i tak, aż do wyczerpania asortymentów
dla których chcemy dokonać zmian stawek.

Uwaga: Mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie w jednym asortymencie będą przemieszane produkty spożywcze i
higieniczne (np. w grupie artykułów dla dzieci bywają pieluszki i mleko). Należy więc każdorazowo przewinąć listę
wybranych produktów przyglądając się ich nazwom, aby wyeliminować niepożądane pozycje z listy do zmiany VAT.

Po umieszczeniu na dokumencie Planowana zmiana stawek wszystkich towarów, dla których będzie zmieniana
stawka VAT, należy wybrać datę zmiany. Należy wpisać datę 1.02.

UWAGA: Wpisanie danej daty oznacza, że taką datę będzie miał dokument zmiany stawek, nawet, jeśli ręcznie
aktywujemy Planowaną zmianę stawek w innym dniu, np. w przeddzień. Wpisanie daty 1.02 jest istotne dla
wprowadzania późniejszych dostaw, co jest opisane w dalszej części.

Teraz wybierz, jak się mają zachować ceny w wyniku operacji zmian stawek.
Jeśli chodzi o ceny zakupu, raczej pozostawiamy zawsze „netto bez zmian, zmieni się brutto”.

Co do cen sprzedaży, Właściciel musi zdecydować, czy ma być zmieniana cena sprzedaży, czy pozostawiona
dotychczasowa.
Jeśli nie chcecie zmieniać cen, a co za tym idzie, nie zmieniać wszystkich cenówek w sklepie, pozostaw opcję
„przelicz netto, by zachować brutto bez zmian”:

Jeśli chcecie zmieniać ceny w sklepie jednocześnie ze zmianą stawek, należy wybrać „netto bez zmian, zmieni
się brutto”:

Na koniec, przed zapisem, wybieramy, czy zmiana stawek ma nastąpić automatycznie, czy też będzie uruchamiana
ręcznie.
Sposób zmiany stawek zależy w dużej mierze od rodzaju systemu na stanowiskach sprzedaży – czy są to kasy, czy
POS-y, oba przypadki są omówione poniżej.

1-A. Jak zapisać planowaną zmianę stawek w systemie z kasami typu POS lub Next
Jeśli program PC-Market współpracuje ze stanowiskami PC-POS7 lub kasami Novitus Next, można zaplanować
zmianę stawek automatyczną.
Jeśli wybierzemy, że zmiana będzie automatyczna, pojawi się dodatkowo możliwość wpisania godziny i minuty
zmiany.
Najlepiej zaplanować to na datę 01.02.2022 w godzinach między północą na godziną otwarcia sklepu.

Tak zapisany dokument będzie aktywowany automatycznie, co jest opisane w kroku nr 2-A.
Można też zdecydować o wcześniejszej aktywacji tego dokumentu ręcznie, podobnie jak przy kasach zwykłych,
opis w kroku 2-B, przy czym trzeba będzie edytować ten dokument aby ustawić Zmiana automatyczna na „nie”.

1-B. Jak zapisać planowaną zmianę stawek w sklepach ze zwykłymi kasami.
Jeśli program PC-Market pracuje ze zwykłymi kasami fiskalnymi, takimi jak np. ELZAB DELTA, ALFA, JOTA, SIGMA,
lub NOVITUS PS-4000, SENTO i podobne, albo POSNET COMBO, NEO itp., wtedy taki dokument Planowanej
zmiany stawek trzeba lepiej zapisać z opcją Zmiana automatyczna – NIE, ponieważ prócz zmiany stawek trzeba
jeszcze wykonać operację eksportu danych do kas, co jest opisane w kroku nr 2.

Krok

2.

Zmiana stawek wg przygotowanego planu
2-A. Automatyczna zmiana stawek na systemie opartym o kasy POS lub Next
W celu automatycznej zmiany stawek musi być uruchomiony Agent zmian cen – ten sam, który na co dzień
odpowiada za zmiany cen w Harmonogramie Zmian Cen (zielona buźka w okularach).

W chwili określonej przez datę i godzinę na dokumencie Planowana zmiana stawek, program samoczynnie
aktywuje dokument zmian stawek. Stanowiska kasowe POS lub Next samoczynnie przechwycą zmienione stawki.
W takiej instalacji nie stanowi też problemu aktywacja ręczna dokumentu Planowana zmiana stawek, jak
omówiono to poniżej dla sklepów ze zwykłymi kasami, tylko już bez eksportu danych do kas (w systemach z
kasami POS nie ma takiej opcji)

2-B. Ręczna zmiana stawek na systemie opartym o kasy zwykłe
W przeddzień planowanej zmiany stawek, czyli 31.01.2022 po zakończonej sprzedaży, po wykonaniu raportu
fiskalnego i imporcie danych o sprzedaży z kas (lub rano 1.02 przed rozpoczęciem sprzedaży), należy wejść w
zapisany dokument Planowana zmiana stawek i wcisnąć przycisk [F9 Zmień teraz stawki wg tego planu]:

]
Program dodatkowo zapyta, czy na pewno chcemy to zrobić i zapyta o hasło operatora. Po potwierdzeniu hasła
operacja stawek zostanie wykonana na bazie programu, stawki w bazie danych zostaną zmienione.

Teraz należy wysłać zmienione stawki do kas. W tym celu używamy Eksportu danych do kas, zaznaczając rodzaj
transmisji – Zamknięta zmiana fiskalna, tak samo, jak to się zwykle robi chcąc zmienić stawkę, nazwę, czy
jednostkę miary w systemie.

WAŻNA UWAGA: Jeśli w sklepie pracują zwykłe kasy fiskalne, stawki VAT towarów wysłanych do kas mogą (nie
muszą) być zablokowane - nie można ich zmienić na kartach towarów.
Koniecznie to sprawdź już teraz.
Jeśli stawki są zablokowane, program pozwoli zaplanować zmianę stawek, ale nie pozwoli zmienić stawek przy
aktywacji dokumentu Planowanej zmiany.
Odblokować stawki można przez parametr dostępny w menu:
Kontrola\Konfiguracja\Parametry\Przeglądanie/edycja, zakładka Wykazy, parametr „Blokada stawki VAT towaru
na kasach” – należy ten parametr wyłączyć (ustawić na NIE).

Aktywowanie dokumentu Planowanej zmiany stawek (niezależnie od tego, czy ręcznie, czy automatycznie,
spowoduje wygenerowanie Dokumentu zmiana stawek VAT, który zobaczymy w menu Towary\Przeglądanie
dokumentów\Dokumenty zmiany stawki VAT

Dostawy przyjmowane po dacie zmiany stawek ale z datą styczniową
Może się zdarzyć, że w pierwszych dniach lutego przyjdzie dostawa z datą styczniową, więc jeszcze ze starymi
stawkami. Program samoczynnie na dokumencie dostawy wybierze „stare” stawki, pod warunkiem, że:

1. Data wykonanego Dokumentu zmiany stawek VAT będzie na 1.02.2022
2. W programie będzie wpisana ta data w menu konfiguracji:
Kontrola\Konfiguracja\Parametry\Przeglądanie/edycja, zakładka „Inne”, parametr „Data zmiany stawek
VAT:

Efekt schodka podatkowego.
W drukarkach fiskalnych może wystąpić tzw. „efekt schodka podatkowego”.
Objawia się on w taki sposób, że towar mógł mieć zmieniany VAT „w dół”, nawet kilka razy, ale jeśli nastąpi
podwyższenie stawki, drukarka może odrzucić taki towar przy próbie wypisania paragonu.
Nie powinno to więc mieć miejsca w tej zmianie stawek, problem będzie prawdopodobnie większy, gdy stawki
będą wracać do starego poziomu za 6 miesięcy. Opracujemy odpowiednio nowy poradnik, jak sobie radzić z
powrotem stawek do poprzedniego poziomu.
Jeśli jednak nastąpi blokada (np. obniżymy omyłkowo stawkę na jakimś towarze, a potem będziemy chcieli wrócić
do starej stawki) , należy dokonać drobnej zmiany w nazwie towaru, wystarczy zamienić jedną spację w nazwie (w
jej początkowej części) np. na kropkę. W instalacjach obsługiwanych przez nasz serwis do kas typu POS jest
wysyłana nazwa główna (nie skrócona), więc to na niej należy dokonać zmiany. Po kilkunastu sekundach można
próbować ponownie wprowadzać ten towar na paragon.

Niektórzy z Państwa mogą mieć starsze wersje programu bez możliwości uruchomienia automatycznej
aktywacji (wtedy pozostaje ręczna), czy wręcz bez dokumentu Planowana zmiana stawek (wtedy robimy to w
operacjach grupowych).

Wtedy prosimy o kontakt z naszym serwisem, poradzimy co zrobić, aktualizować program, czy posłużyć się
innymi opcjami.

W razie wątpliwości nasz serwis będzie pomagał przy powyższych operacjach.
Jednak ze względu na fakt, iż zmiany tej dokonują wszystkie sklepy jednocześnie, nie należy zakładać, że serwis
wykona to bez Państwa udziału w każdym sklepie – jest tutaj konieczna współpraca. Warto więc po
zaznajomieniu się z tym poradnikiem przećwiczyć operacje wcześniej, nie zapisując dokumentu Planowanej
zmiany.

Pomocnym może być dodatkowo filmik na YouTube, który odnosi się do mechanizmu zmiany stawek na
przykładzie wcześniejszych zmian w stawkach. Można przewinąć do 3:50.
Wpisz w Google „insoft zmiana stawek youtube”.
Bezpośredni link: Zmiana stawek VAT z 5% na 0% od 1 lutego 2022! Sprawdź jak to zrobić w PC-Market - YouTube
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