
Automatyczna naprawa danych merytorycznych (np. procedury, GTU)  i identyfikacyjnych (np. NIP, nazwa 
kontrahenta)  

TAX INSIGHT Grupa VAT to system usprawniający rozliczenia 
podatku od towarów i usług pomiędzy podmiotami wchodzącymi 
w skład Grupy. 

Rozwiązanie dopasowane do 
wymogów Ministerstwa Finansów 

Ułatwia kontrolę całego procesu 
raportowania VAT w firmie

Weryfikuje dane na różnych 
poziomach raportowania

Monitoring ewidencji członków grupy VAT, m. in. w zakresie dostarczenia, ilości i zakresu zmian oraz 
wykonywania badań merytorycznych

Możliwość wysyłki plików do Ministerstwa Finansów.

Możliwość aktualizacji statusu ewidencji z powiadomieniem członków grupy VAT o zmianie 

Porównanie różnych ewidencji między sobą, wskazanie  ich  różnic  a także tworzenie korekt 

Automatyczne tworzenie ewidencji zbiorczej składającej się z wielu ewidencji jednostkowych 

Pełna kontrola procesu rozliczeń w ramach Grupy VAT 

Poprawność merytoryczna i techniczna danych

Automatyzacja i bezpieczeństwo rozliczeń

Zarządzanie ewidencją VAT w ramach Grupy

Analiza pod kątem merytorycznym, formalnym i strukturalnym ewidencji zawierającej nawet kilkanaście 
tysięcy zapisów w czasie poniżej 1 minuty 

Prawidłowe wyliczenie deklaracji na podstawie zapisów w ewidencjach 

Kontrolowanie, które jednostki zaimportowały ewidencje dla danego okresu

TAX INSIGHT Grupa VAT -   redukuje czas 
niezbędny na przygotowanie jednego zbiorczego 
JPK_VAT z deklaracją do minimum.

 SPRAWDŹ JEGO SKUTECZNOŚĆ!



Dowiedz się więcej na: www.taxinsight.pl 

TAX INSIGHT Grupa VAT stworzyli doradcy podatkowi, analitycy IT, programiści i 
prawnicy z GWW, jednej z największych i najlepszych kancelarii prawnych w Polsce.

TAX INSIGHT
tel.  782 772 700 

biuro@taxinsight.pl

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TAX INSIGHT GRUPA VAT

Potrzebujesz pomocy w zakresie Grupy VAT? 

Skontaktuj się z Nami!

Łączenie danych cząstkowych 
w dokument podlegający raportowaniu 
do US

Ograniczenie ryzyka kontroli skarbowejZredukowanie czasu na przygotowanie 
JPK_VAT z deklaracją do minimum

Weryfikacja danych JPK na różnych 
poziomach raportowania

Kompletność oraz poprawność 
merytoryczna i techniczna 
raportowanych danych

Pełna kontrola procesu rozliczeń Grupy 
VAT na każdym jego etapie 

W związku ze wspólnym rozliczaniem VAT,  na przedstawicielu Grupy, 
będzie ciążył obowiązek złożenia wspólnego JPK_VAT z deklaracją. 

Wymaga to wprowadzenia pewnych zmian organizacyjnych jak i 
dostosowania systemów wykorzystywanych do raportowania VAT w 

poszczególnych podmiotach tworzących Grupę.

Nasze narzędzie wspiera ten proces poprzez kontrolę merytoryczną 
danych cząstkowych. Dodatkowo, użytkownicy mają pełny obraz 

kompletności przesłanych przez poszczególne podmioty danych. Mogą 
monitorować proces na bieżąco i reagować w odpowiednim 

momencie,  tak żeby przesłany do urzędu skarbowego plik nie budził 
wątpliwości organu i nie narażał Grupy na zbędne ryzyko 

podatkowe.

JAK DZIAŁA
TAX INSIGHT GRUPA VAT?




