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TAX Insight Enterprise to kompleksowe narzędzie do
automatyzacji procesów weryfikacji, rozliczania i raportowania
podatku VAT:
Kilkadziesiąt analiz merytorycznych pliku JPK_VAT, JPK_V7
Analiza formalna plików JPK_FA, JPK_ WB, JPK_KR, JPK_MAG
Skuteczna kontrola poprawności danych
Pełna zgodność z przepisami prawa podatkowego

Pełna automatyzacja procesu
obsługi podatku VAT

System dopasowany specjalnie do
potrzeb Twojej firmy

Oszczędność kosztów i czasu
działów finansowo-księgowych

TAX INSIGHT Enterprise kompleksowo
integruje procesy wspierające
raportowanie podatków!
SPRAWDŹ JEGO SKUTECZNOŚĆ!

Analizuje pod kątem merytorycznym, formalnym i strukturalnym ewidencję zawierającą nawet
kilkanaście tysięcy zapisów w czasie poniżej 1 minuty
Automatyzuje przygotowanie plików JPK_VAT, JPK_V7 wraz z analizą i weryfikacją błędów oraz wysyłką do
Ministerstwa Finansów

Sprawdza poprawność formalną JPK_MAG, JPK_FA, JPK_WB, JPK_KR wraz z importem/eksportem danych

Wygeneruje szczegółowe raporty z badania pliku JPK z odniesieniem do każdej transakcji, która
wzbudziła wątpliwości

Utworzy korektę i porówna zmiany w stosunku do pliku pierwotnego oraz kolejnych wersji

Automatycznie weryfikuje zgodność rachunków bankowych z Białą Listą Ministerstwa Finansów

Automatycznie sprawdzi numer NIP podatnika w Ministerstwie Finansów oraz w bazie VIES

Stworzy sprawozdania finansowe wraz z możliwością importu danych z dowolnego źródła, edycji danych i
tworzenia repozytorium sprawozdań
Obsługuje importy danych personalizowane wg potrzeb użytkownika, dostosowane do istniejących
procesów biznesowych

Reverse Charge - analiza transakcji odwrotnego obciążenia.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TAX INSIGHT ENTERPRISE

W PEŁNI AUTONOMICZNY
SYSTEM

niezależny od wdrożonych
narzędzi finansowo
- księgowych

WYSOKA JAKOŚĆ
DANYCH

OGRANICZA RYZYKO
KAR FINANSOWYCH

gwarantowana przez
120 prawników z
kancelarii GWW

z powodu identyfikacji
nieprawidłowości w
plikach JPK

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
I KOSZTÓW

PEŁNA
AUTOMATYZACJA

działów finansowo
- księgowych

procesu raportowania VAT

PEŁNA KONTROLA
nad poprawnością
rozliczanych danych

PERSONALIZACJA - program szyty na miarę potrzeb i wymagań naszych klientów!

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

TAX INSIGHT otrzymał wyróżnienie w prestiżowym, międzynarodowym rankingu
„The Lawyer European Award 2019” w kategorii Most Innovative Technology Initiative.

Chcesz w sprawny i bezpieczny sposób raportować podatki?
Porozmawiaj z nami!

TAX INSIGHT
tel. 782 772 700
biuro@taxinsight.pl
Dowiedz się więcej na: www.taxinsight.pl

