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ZMIANY W PRZEPISACH
Mechanizm podzielonej płatności (split payment)
W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 przepisów dotyczących dokonywania zapłat związanych z VAT w mechanizmie podzielonej płatności (Ustawa z
dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62) wprowadzono mechanizmy
umożliwiające obsługę MPP oraz dostosowano szereg dotychczas obowiązujących funkcjonalności.
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Powiązania między rachunkami rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT
pobieranie kwoty VAT na płatności oraz zapłaty
nowy komunikat przelewu dotyczący płatności podzielonej
obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniająca kontrolę rozliczeń MPP
aktualizacja komunikacji z bankami (webservices)
aktualizacja deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) wraz z wydrukami i obsługą eDeklaracji

Nowy format podpisu e-deklaracji i JPK
Mechanizmy podpisywania e-Deklaracji i JPK dostosowano do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
W myśl zapisów tej ustawy oficjalne serwisy e-Deklaracji i JPK z dniem 1 lipca 2018 r. prawdopodobne przestaną przyjmować dokumenty z algorytmem
kryptograficznym SHA1 w podpisie. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie poinformowało o wprowadzeniu już takich zmian w serwisie testowym
e-Deklaracji. Zmiany w enova365 polegają na zastąpieniu dotychczasowego algorytmu kryptograficznego SHA1, algorytmem SHA256.

KADRY PŁACE
Aktualizacja wskaźników kadrowo-płacowych
Właściciel – zmiany w naliczeniach składek ZUS dla nowych
działalności.
Automatyzacja mechanizmu korekt nieobecności z kodami
wyrównania ZUS RSA.
Nowe parametry na formularzu nieobecności „Zwolnienie
chorobowe”: Leczenie szpitalne, Bez okresu wyczekiwania.

Uruchomienie komunikacji opartej o webservice z bankiem ING Bank Śląski.
Dostosowanie dodatku Analizy Ms Excel do pracy w konfiguracji z dodatkiem Praca
na Wielu Bazach.

W obszarze Document Management System dodano standardowy proces
obiegu dokumentu kosztowego, który może zostać wsparty oprogramowaniem
OCR.

HANDEL
eDrukowanie numeru NIP nabywcy na paragonie
fiskalnym - w konfiguracji programu dodano nowy
parametr – „Drukuj NIP nabywcy”. Umożliwia on
drukowanie numeru NIP nabywcy na nowych modelach
drukarek fiskalnych. Parametr zapewnia zgodność
działania programu z przepisami dotyczącymi
obowiązku drukowania numeru NIP nabywcy na
paragonach w celu wystawienia ewentualnej faktury do
paragonu.

CJA

Możliwość podglądu danych analitycznych od strony
enova365.
Nowe modele danych – analiza sald kontrahentów,
przeliczniki towarów, marża na usługach.

