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Szanowni Państwo, 

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian przepisów prawa w obszarach księgowym, kadrowym, 

płacowym oraz wielu innych. Prognoza na najbliższe miesiące jest podobna, co za tym idzie wiele procesów  

w szpitalach będzie ulegać modyfikacjom. Prosimy pamiętać, że oferowane przez nas systemy ERP 

są na bieżąco aktualizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem posiadanie aktualnej wersji 

systemu daje funkcjonalności niezbędne do sprostania wyzwaniom w zmieniającym się otoczeniu prawnym.  

Pamiętać należy, że udostępnienie funkcjonalności to połowa sukcesu. Drugą połowę stanowi 

właściwa parametryzacja nowej funkcjonalności oraz przeszkolenie użytkowników, jak właściwie z nich 

korzystać. Tempo zmian jest tak duże, że często wiążące akty prawne pojawiają się tuż przed terminem 

obowiązywania zamian. Warto w takich sytuacjach korzystać z prac naszych konsultantów, którzy 

są wyspecjalizowani w obszarach, które obsługują. Ścisła współpraca z nami może pozwolić na sprawne 

i właściwe uruchomienie nowych, zmieniających się mechanizmów. Dzięki temu nie ma konieczności 

korygowania dokumentów oraz pozwala to na bieżącą pracę działów administracyjnych, które na co dzień 

mierzą się z wieloma bieżącymi oraz nowymi obowiązkami. Kontakt z nami możliwy jest bezpośrednio przez 

konsultantów, opiekunów handlowych lub przez sekretariat biura. Oczywiście, jeśli mają Państwo dostęp 

do narzędzia HelpDesk - to najlepsze miejsce by dodawać zgłoszenia, również te związane ze zmieniającymi 

się przepisami prawa. 

Zmiany z ostatnich miesięcy oraz planowane w najbliższym czasie to: 

KSIĘGOWOŚĆ 

• BIAŁA LISTA – wykaz podatników VAT 

o Dotyczy wszystkich podatników VAT. 

o Od września 2019 Nowy Wykaz podatników VAT z danymi za okres 5 lat. 

o Od 1 stycznia 2020 Obowiązek zapłaty na rachunki bankowe zarejestrowane w Wykazie 

podatników VAT dla transakcji o wartości powyżej 15 tys. PLN potwierdzanych fakturą VAT. 

o Wyłączenie z KUP w PIT lub CIT w przypadku niewywiązania się z obowiązku. 

• MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - zmiany 

o Dotyczy wszystkich podatników VAT. 

o Od 1 listopada 2019: 

▪ Mechanizm Podzielonej Płatności zamiast odwrotnego obciążenia w obrocie 

krajowym 

▪ Dodatkowe informacje umieszczane na fakturze  

▪ Obligatoryjny charakter i sankcje  

▪ Zbiorcze przelewy MPP 

▪ Obowiązek zastosowania MPP dla transakcji powyżej 15 tys. PLN 

• W kontekście zmian w obszarze księgowym wynikającym ze zmieniających się przepisów prawa 

producenci przygotowują: 

o Nowe deklaracje VAT-9M 

o Pracownicze Plany Kapitałowe – rozbudowa mechanizmów obsługi z wykorzystaniem 

systemu ERP (Schematy księgowe do list płac, deklaracje rozliczeniowe PPK) 

o e-sprawozdania finansowe wg nowych schematów XSD 
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• JPK_VDEK – JPK_VAT połączony z deklaracją VAT (Rozporządzenie może wejść w życie na wiosnę 

2020 r.) 

o Ewidencja VAT o szczegóły wymagane w nowym JPK_VDEK 

• Indywidualne konta bankowe podatników do rozliczeń z fiskusem – dostosowanie w obszarze 

rozrachunków 

KADRY I PŁACE 

• Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 

• Zmiany w ustawie o podatkach dochodowych 2019/2020 

o Zmiany podatkowe dla osób do 26 roku życia – obowiązuje od 1.07.2019 

o Zmiana skali podatkowej, KUP, ulgi podatkowej – obowiązuje od 1.10.2019 

o Zmiana sposobu obliczenia podatku przy przejściu z pierwszego progu 17% do drugiego 

progu podatkowego 32%  – obowiązuje od 1.01.2020 

• Nowe deklaracje PIT na 2019/2020 – brak wzorców na dzień dzisiejszy 

• Zmiany w obszarze rozliczeń z ZUS 2020 

o Nowa wersja deklaracji ZUS DRA oraz załączników RCA dla pracowników w związku  

z wejściem w życie obowiązku naliczania składek PPK – obowiązuje od 1 stycznia 2020 

• Pozostałe zmiany w przepisach w obszarze KIP 

o Nowa wersja Świadectwa pracy obowiązuje od 1.07.2019 zmiana wynika ze zmian w RODO 

i ochroną danych osobowych 

o Nowa wersja Świadectwa pracy obowiązująca od 6.09.2019 w związku z nową wersją 

Kodeksu pracy 

o Zmiany w obszarze naliczania wynagrodzeń uczniów – (nowy wskaźnik młodociani –

przyuczani) 

o Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu – wyłączono wchodzenie dodatku 

stażowego do minimalnej płacy od 01.01.202 

o e-dokumentacja pracownicza 

Kontakt 

System SIMPLE.ERP 

Łukasz Przybylski – obszar księgowy – tel. 503 120 234  Mail: lukaszp@kkom.pl 

Grzegorz Karcz – obszar kadrowo-płacowy – tel. 601 881 864 Mail: grzegorzk@kkom.pl 

System enova365 

Sławomir Jachimowski – obszar księgowy – tel. 603 560 889  Mail: slawekj@kkom.pl 

Paweł Urny – obszar księgowy – tel. 603 652 003 Mail: pawelu@kkom.pl 

Dział handlowy: 

Przemysław Spychała – tel. 605 726 659 Mail: przemyslaws@kkom.pl 

Marcin Mazurkiewicz – tel. 601 291 001 Mail: marcinm@kkom.pl 

Andrzej Wasiak – tel. 609 678 002 Mail: andrzejw@kkom.pl 

 

Jesteśmy do Waszych usług. 
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