KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA
PODATKOWE

Poznaj narzędzia stworzone przez Onwelo z myślą o działach finansowo-księgowych: OnTax – platformę do pełnej obsługi JPK (z możliwością integracji z SAP / Oracle), VATchecker – narzędzie do szybkiej
weryfikacji kontrahentów oraz TAXinspector – innowacyjną usługę
doradztwa podatkowego opartą o narzędzia IT.

OnTax
Platforma do kompleksowej obsługi procesów
związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym

Modele

cloud (przeglądarka
internetowa)

stand alone
(infrastruktura
klienta)

Struktury

Ewidencja VAT

Faktury VAT

Księgi rachunkowe

Magazyn

Wyciąg bankowy

Funkcjonalności
¹ import danych, które mogą pochodzić z różnych systemów (np. SAP, Oracle, Microsoft
Dynamics)
¹ techniczna oraz merytoryczna kontrola poprawności danych (w tym zbiorcze sprawdzanie statusu VAT kontrahentów)

¹ możliwość dokonywania modyfikacji
¹ generowanie oraz wysyłka JPK i deklaracji
VAT-7 oraz VAT-UE
¹ automatyczne pobieranie UPO i archiwizacja

Możliwość integracji OnTax z systemem SAP / Oracle
Łączymy usługi w obszarze automatyzacji procesów podatkowych oraz implementacji rozwiązań

SAP / Oracle, co pozwala na ich efektywną
integrację z OnTax.

Zalety integracji

pełna automatyzacja
procesu

oszczędność
czasu

Informacje techniczne
¹ bezpieczna technologia transmisji plików
typu klient-serwer SFTP
¹ transfer na koniec okresu rozliczeniowego
lub na żądanie
¹ przyrostowe przesyłanie danych

minimalizacja ryzyka
popełnienia błędu

VATchecker
Proste w obsłudze narzędzie, dzięki któremu
m.in. sprawdzisz, czy współpracujące z Tobą
podmioty są zarejestrowane jako podatnicy VAT

Funkcjonalności
¹ zbiorcze sprawdzanie aktualnego statusu
VAT kontrahentów
¹ pobieranie wiarygodnych danych z dostępnych baz danych i rejestrów przedsiębiorców

¹ generowanie kompleksowych raportów
¹ wygodny dostęp do repozytorium danych
zawierającego całą historię otrzymanych
raportów wraz z możliwością filtrowania wyników wyszukiwania

Dlaczego warto?
Dzięki VATchecker unikniesz sankcji związanych
z nieuprawnionym:
¹ odliczeniem VAT naliczonego

TAXinspector
Innowacyjna usługa doradztwa podatkowego
Martini i Wspólnicy, która pomoże Ci zidentyfikować ryzyka będące przyczyną najczęstszych
zastrzeżeń organów podatkowych

¹ skorzystaniem ze stawki 0% dla WDT
¹ zastosowaniem mechanizmu odwrotnego
obciążenia

Jak to działa?
¹ wgranie JPK_VAT oraz deklaracji VAT za
12 wybranych okresów rozliczeniowych
¹ wypełnienie kompleksowej ankiety
¹ otrzymanie dedykowanej opinii doradcy
podatkowego

O nas
Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalizującym się w automatyzacji procesów podatkowych. Mamy niezbędną wiedzę
zarówno w zakresie tworzenia rozwiązań IT dla biznesu, jak
i w zakresie księgowości i podatków. Połączenie tych kompetencji
pozwoliło nam na stworzenie rozwiązań doskonale odpowiadających na potrzeby użytkowników, czego potwierdzeniem jest
szereg z sukcesem zrealizowanych projektów wdrożeniowych
oraz szerokie grono zadowolonych klientów.
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