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1. WSTĘP 

 

Księga przychodów i rozchodów jest narzędziem księgowym służącym do bieżącej 

ewidencji księgowej, w której księguje się wszystkie przychody i koszty firmy. Jest to 

najprostsza forma rozliczeń przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym. 

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności 

gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy rozliczeń płacą podatek od 

przychodu, nie mogą więc pomniejszać podatku o koszty jego uzyskania. 

 Program księgowy w sBiznes ERP służy do ewidencjonowania zakupów i sprzedaży 

VAT, a także do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz obsługi ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych. 

W tym obszarze możemy również generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-

27, VAT-UE, VAT-UEk) i wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu 

cyfrowego. Dostępna jest usługa rozliczania składek ZUS, informowanie o obliczeniach 

związanych z podatkiem dochodowym oraz generowanie miesięcznego rozliczenia 

podatku dochodowego. 

Poniżej przedstawiono opisy funkcjonalne dla modułu KPiR oraz Ryczałt 

ewidencjonowany. 
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2. SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU 

 

2.1. Księgowość (deklaracje i podatki) 

Ewidencja Zakupów: Wszelkie zapisy do KPiR lub do Księgi Handlowej odbywają się za 

pośrednictwem ewidencji (zakupów i sprzedaży). W tym miejscu można utworzyć 

dokument wewnętrzny wcześniej wprowadzonego dokumentu. Po zaksięgowaniu zapisy 

trafiają do KPiR oraz do odpowiednich deklaracji podatkowych.   

Ewidencja Sprzedaży: Podobnie jak w ewidencji zakupów wszelkie zapisy do KPiR 

odbywają się za pośrednictwem tej ewidencji (zakupów i sprzedaży). W tym miejscu 

możliwe jest utworzenie dokumentu wewnętrznego wcześniej wprowadzonego 

dokumentu. Po zaksięgowaniu zapisy trafiają do KPiR oraz do odpowiednich deklaracji 

podatkowych.   

Księga Przychodów i Rozchodów: Końcowy etap zapisów księgowych w uproszczonej 

księgowości. W tym miejscu można zdefiniować i dodać księgowania cykliczne, np. stałe 

opłaty czynszowe w określonym czasie.   

Deklaracje VAT: System automatycznie na podstawie zapisów księgowych tworzy 

deklaracje podatkowe takie jak VAT-7, VAT-7k, VAT-27 czy VAT-EU. Jeżeli konieczne jest 

ponowne utworzenie deklaracji należy ją skasować, a ponowne wejście w deklaracje 

spowoduje ponowne utworzenie nowej. 

Podatek dochodowy: W tym oknie tworzone są deklaracje podatku dochodowego (PIT). 

Tabele składek ZUS: Możliwe jest tu wpisanie oznaczeń dowodów i kwot związanych  

z ubezpieczeniami oraz składką zdrowotną, które to wartości zaliczane są do rozliczeń 

podatkowych.  

Księgowania Cykliczne: Funkcja ta umożliwia automatyczne tworzenie cyklicznych 

(miesięcznych) zapisów księgowych jak np. opłaty za czynsz, amortyzacje itp. 
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3. KSIĘGOWOŚĆ (KPiR) 

 

 

Rys. 1 Definicje dotyczące księgowości w głównym menu systemu 

Księgowość (KPiR) umożliwia sporządzanie Rejestrów zakupów i sprzedaży, 

prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, generowanie i wydruk deklaracji VAT oraz 

prowadzenie i kontrolowanie rozliczeń z dostawcami, odbiorcami i urzędami skarbowymi. 

(VAT, CIT, PIT). Tylko dokumenty zaksięgowane zostaną ujęte w rozliczeniach 

podatkowych. 

  



  

Moduł: Księga przychodów i rozchodów. Ryczałt  6 

W parametrach wybieramy formę obsługi księgowej poprzez odpowiednie zaznaczenie 

checkbox’a. Wybór skali (%) rozliczenia podatku ryczałtowego ustawiamy również  

w Parametrach systemu w zakładce Księgowość.  

 
Rys. 2 Okno parametrów systemu 

  



  

Moduł: Księga przychodów i rozchodów. Ryczałt  7 

3.1. Ewidencja zakupów 

Zapisy do KPiR trafiają poprzez Ewidencję Zakupów i Sprzedaży. 

 

Rys. 3 Okno ewidencji zakupów 

Można tworzyć zapisy bezpośrednio do Ewidencji z pominięciem dokumentów 

zakupów i sprzedaży. W pewnych przypadkach (tzw. odwrotne obciążenie) występuje 

konieczność stworzenia dokumentu wewnętrznego (sprzedaży/zakupu) dla danego 

zapisu.  

 

Rys. 4 Okno tworzenia dokumentu wewnętrznego 

Tworząc dokument wewnętrzny istnieje możliwość wyboru Typ księgowania, 

Rejestru itp.  
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W zależności od wyboru dany dokument będzie ujęty w ewidencji i rozliczeniach. 

 

Rys. 5 Tworzenie nowego dokumentu ewidencji 

Po wybraniu opcji tworzenia nowego dokumentu ewidencji zakupów pojawia się 

okno, w którym ustala się wszystkie parametry (kontrahent, towar itp.). Istnieje również 

możliwość określenia Typu podatku VAT, któremu podlega dany produkt. 

 

Rys. 6 Okno wyboru typu podatku VAT 
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3.2. Ewidencja sprzedaży 

 

Rys. 7 Okno ewidencji sprzedaży 

Ewidencja sprzedaży działa analogicznie do ewidencji zakupów. Dotyczy ona (jak 

wskazuje sama nazwa) sprzedaży. 

 

 UWAGA! 

Po zatwierdzeniu dokumentu zakupów automatycznie utworzy się dokument  

w ewidencji zakupów, jeżeli tak będą ustawione parametry. 
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3.3. Ewidencja przychodów 

Ewidencja przychodów dostępna jest, gdy rozliczamy się na podstawie ryczałtu.  

 

Funkcjonalność tą aktywujemy w „Parametrach systemu”. 
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3.4. Księga przychodów i rozchodów 
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3.5. Podatek ryczałtowy 

Program umożliwia rozliczenia podatku ryczałtowego. 

 

Funkcjonalność tą aktywujemy tak jak ewidencje przychodów w „Parametrach 

systemu”. 
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3.6. Deklaracja VAT-7 

Rys. 8 Okno wzoru edycji deklaracji VAT-7 

System automatycznie wypełniana formularz Deklaracja VAT-7. Zapisy do 

deklaracji przenoszone są z rejestrów (ewidencji) zakupów i sprzedaży.  Należy zwrócić 

uwagę na ustawienia parametrów systemowych. 

Dodano nową zakładkę na deklaracji umożliwiającą podsumowanie pozycji 

deklaracji ze względu na odliczenia przy występowaniu współczynnika lub 

prewspółczynnika VAT. Dodano również wydruk z danej zakładki 
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Rys. 9 VAT-7 z informacją o współczynniku VAT 

 

Rys. 10 Wydruk współczynnika VAT 
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3.7. Deklaracja VAT-27 

System oferuje wydruk deklaracji VAT-7 w aktualnej wersji jak i deklaracji VAT-27, 

czyli informacji podsumowującej dla podatników podatku od towarów i usług dokonujący 

dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca. 

 

Rys. 11 Opcja wydruku deklaracji VAT-7(15) i VAT-27 
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3.8. Deklaracje INTRASTAT 

Funkcja tworzenia deklaracji INTRASTAT. 
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3.9. Noty księgowe 

Okno do wystawiania not księgowych uznaniowo-obciążeniowych. 

 

 

3.10. Jednolity plik kontrolny (JPK) 

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemu poprzez 

bezpośredni eksport danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany 

okres, posiadający ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego 

łatwe przetwarzanie. 

Dla poszczególnych obszarów są tworzone indywidualne pliki JPK. 

Struktura plików JPK zawiera poniższe grupy danych: 

❖ Faktury VAT 

❖ Księgi rachunkowe 

❖ Obrót magazynowy 

❖ Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT 

❖ Wyciągi bankowe 

❖ Podatkowa księga KPiR (dotyczy firm rozliczających się wg podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów) 



  

Moduł: Księga przychodów i rozchodów. Ryczałt  18 

❖ Ewidencja przychodów (dotyczy firm rozliczających się wg podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów) 

Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu sBiznes, podlegają 

kompresji, szyfrowaniu wg dostarczonego klucza przez Ministerstwo Finansów oraz 

podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Opis szczegółowy generowania JPK_VAT z deklaracją znajduje się na:  

https://sbiznes.pl/zmiany-w-sbiznes-jpkv7/ 

 

3.10.1. Generowanie JPK 

Rys. 12 Opcja generowania JPK 

Podczas generowania JPK (opcja dostępna pod prawym klawiszem myszki) dla 

konkretnej grupy danych system zapyta nas o wskazanie okresu dla jakiego będziemy to 

wykonywać. 

https://sbiznes.pl/zmiany-w-sbiznes-jpkv7/
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Rys. 13 Wybór okresu podczas generowania JPK 

Po wyborze okresu i zaakceptowaniu otrzymamy nagłówek danej grupy 

dokumentów wraz z podglądem zawartości wynikający ze struktury danego pliku JPK. 

 

3.10.2. Import danych JPK z pliku XML lub TXT 

Rys. 14 Opcja importu JPK z pliku XML lub TXT 

Za pomocą dostępnych opcji importu w szybki sposób można zaimportować  

z innego systemu dane dotyczące JPK z zewnętrznego pliku. 
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3.10.3. Łączenie plików JPK 

 

Funkcja ta umożliwia wysyłanie jednego pliku JPK z kilku systemów. Funkcjonalność 

jest dostępna z menu podręcznego po wybraniu tego samego rodzaju plików. Parametr 

w kolumnie ‘Imp.’ wskazuje, że konkretna pozycja została zaimportowana z pliku, 

natomiast parametr w kolumnie ‘Zb.’ informuje, że dana pozycja jest pozycją zbiorczą 

(powstałą podczas scalania plików). 

 

3.10.4. Eksport danych JPK do pliku XML 

Rys. 15 Opcja eksportowania JPK do pliku XML 

Opcja ‘Eksportuj do pliku XML’ służy do zapisu wybranej grupy dokumentów do 

zewnętrznego pliku XML celem dalszego podglądu czy analizy. 
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3.10.5. Wysyłka JPK 

Rys. 16 Wysyłka JPK do Urzędu Skarbowego 

Poprzez opcję ‘Wyślij’ i przy pomocy zewnętrznego certyfikatu kwalifikowanego 

dokonujemy podpisu i wysyłki JPK do Urzędu Skarbowego. 

3.11. Podatek dochodowy 

 

Rys. 17 Edycja deklaracji. 

Możemy na bieżąco kontrolować rozliczenia podatku związanego z działalnością. 

Wszystkie kwoty wyliczane są automatycznie z możliwością ręcznych korekt.  



  

Moduł: Księga przychodów i rozchodów. Ryczałt  22 

3.12. Tabela składek ZUS 

 

Rys. 18 Tabela składek ZUS 

Kwoty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych definiuje się w okienku zgodnie 

z opisem. Dla „Ryczałtu” można skorzystać z opcji automatycznego wyliczenia składek. 

 

 

Rys. 19 Okno definicji składek ZUS 
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3.13.  Ewidencja Pojazdów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych 

służbowo 

W Menu Księgowość możemy prowadzić rozliczenia samochodów firmowych oraz 

prywatnych wykorzystywanych służbowo. Można tworzyć trasy przejazdów, prowadzić 

szczegółową ewidencję danych pojazdu (nr silnika, nadwozia, rodzaj paliwa, itp.) oraz 

prowadzić szczegółowe rozliczenia kosztów.  
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4. UWAGI OGÓLNE 

 

❖ Funkcjonalności opisane w instrukcji są dostępne dla użytkownika w zależności 

od posiadanych licencji.  

❖ Program stale jest uaktualniany i niektóre obrazki oraz opisy w niniejszej 

dokumentacji mogą się różnić od tych bieżących  występujących w najnowszych 

wersjach programu.  

❖ Opisy aktualizacji dostępne na: www.sbiznes.pl oraz na www.sbiznes.eu  

❖ Prawidłowe ustawienie parametrów systemu sBiznes oraz zdefiniowanie 

wszystkich rodzajów dokumentów i słowników umożliwi efektywne wykorzystanie 

wszystkich możliwości jakie stwarza program oraz pozwoli uniknąć błędów 

podczas pracy z programem.   

❖ Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zaleca się systematyczne wykonywanie 

kopii archiwalnych co najmniej raz dziennie lub w zależności od czasu pracy  

z programem. 

❖ Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa jakie mogą wyniknąć  

w związku z wykorzystywaniem aplikacji. Użytkownik odpowiada za prawidłowość 

wprowadzanych danych oraz za weryfikację wyników. Wszelkie uwagi prosimy 

zgłaszać na nasz adres e-mail: info@sbiznes.pl  

 

5. ZASTRZEŻENIE 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub 

fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie 

kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie niniejszej instrukcji na 

nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji.  

  

http://www.sbiznes.pl/
http://www.sbiznes.eu/
mailto:info@sbiznes.pl
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