
AUTOMATYCZNE GENEROWANIE DEKLARACJI 
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

INTELLIGENCE REAL ESTATE TAX

 TO UNIKALNE

NA RYNKU NARZĘDZIE  

INFORMATYCZNE  

DO AUTOMATYZACJI  

I MASOWEGO GENEROWANIA 

DEKLARACJI PODATKU  

OD NIERUCHOMOŚCI.

Przy rozliczeniu podatku od  
nieruchomości musisz 

sprawdzić stawki w uchwale  
każdej gminy osobno

Posiadasz nieruchomości 
w kilkudziesięciu, kilkuset lub 

w ponad tysiącu gmin w Polsce.

Wygenerowanie deklaracji 
podatku od nieruchomości 

wymaga wypełnienia,  
podpisania i przesłania  

kilkudziesięciu, kilkuset 
lub  kilku tysięcy 

dokumentów

Angażujesz kolejne zasoby do 
obsługi korekt i ponownej 

wysyłki deklaracji

Angażujesz duży zespół ludzi, 
księgowość, zatrudniasz 

dodatkowe osoby  
i ponosisz duże koszty obsługi?

10% DEKLARACJI Z 
POWODU  WAD 

WRACA  
Z PROŚBĄ  

O KOREKTĘ

FUNKCJONALNOŚCI

Masowe drukowanie deklaracji DN-1 
( i załączników ZDN-1, ZDN-2)

Eksport zapisów księgowych, eksport danych
 do przelewów

 Tworzenie deklaracji na podatek od nieruchomości

Brak konieczności skanowania deklaracji

Importy list nieruchomości, gmin i stawek Możliwość tworzenia bazy rachunków bankowych
 gmin do generowania przelewów

Obliczanie wysokości podatku i rat Katalogowanie, wyszukiwanie i podgląd deklaracji

Zarządzanie w I - RET bazą nieruchomości 
podlegających opodatkowaniu

Korekta do deklaracji na podatek od nieruchomości 
tworzenie i edycja korekt

Archiwizacja deklaracji w uporządkowanych katalogach
alfabetycznie, po numerach dostawców, inne

Słownik podstaw zwolnień z podatku

Dowiedz się więcej na www.taxinsight..pl/produkty/i-ret

Z I-RET WYGENERUJESZ SETKI 

DEKLARACJI NA PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI W KILKA MINUT!



Narzędzie I-RET zostało stworzone we współpracy z nagrodzonymi w "Ranking Firm i Doradców 
Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej" prawnikami i doradcami  podatkowymi jednej z największych i 
najlepszych kancelarii prawno-podatkowej GWW TAX & Legal.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z I-RET

 ILE CZASU ZAOSZCZĘDZISZ DZIĘKI I - RET? WYSTARCZY TYLKO:

I - RET dostępny jest bez dodatkowych opłat w wersji 
TAX INSIGHT Enterprise.

Dla firm, które zakupią program TAX INSIGHT w wersji 
Standard obowiązuje RABAT 20%.

REDUKCJA KOSZTÓW 
 Oszczędność czasu, sprzętu 

i zasobów

OBSŁUGA KOREKT
 automatyczna weryfikacja  

i obsługa korekt przez narzędzie

BEZPIECZEŃSTWO I 
PEWNOŚĆ DANYCH

 wysoka rzetelność pracy, brak 
pomyłek i elektroniczna forma 

deklaracji

MASOWE GENEROWANIE 
DEKLARACJI

spełnisz obowiązek złożenia 
deklaracji w krótkim czasie i przy 

minimalnych zasobach

SZYBKOŚĆ I JAKOŚĆ 
OBSŁUGI 

automatyczna archiwizacja, 
wyszukiwanie deklaracji po 

nazwie gminu lub kodzie

AUTOMATYZACJA 
PROCESÓW

 skrócenie i uproszczenie 
procesu generowania deklaracji

Dowiedz się więcej na www.taxinsight.pl

Michał Rogowski 
tel. 606 228 128 

Andrzej Marton 
tel. 508 009 622

20%




