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System Auta przeznaczony jest do naliczania podatków od 
środków transportowych. Dane podatkowe przypisywane są 
indywidualnie dla każdego konta – mechanizm ten jest 
czytelny, przyjazny i łatwy w obsłudze. Naliczanie podatku 
odbywa się półautomatycznie – najpierw użytkownik 
potrzebuje wybrad zakres kont, a program w sposób 
inteligentny naliczy podatki. Dzięki takiemu podejściu, 
naliczanie podatków i zarządzanie kontami sprawia mniej 
kłopotów. Uporządkowanie danych według kont pozwala na 
szybkie i efektywne wyszukiwanie potrzebnych informacji, 
tworzenie różnorodnych zestawieo analitycznych i 
syntetycznych. System Auta współpracuje m.in. z programami 
Kasa, Podatki, Księgowość Zobowiązań. Ponadto, program jest 
na bieżąco aktualizowany do zmieniających się przepisów 
prawa. Charakteryzuje się wyjątkowo prostą obsługą, z 
możliwością uzyskania natychmiastowej podpowiedzi podczas 
pracy. 

 

FUNKCJE 

 Wprowadzenie niezbędnych informacji o środkach 
transportowych podatników 

 Naliczania podatku dla wszystkich, wybranych lub 
pojedynczych środków transportowych 

 Rozliczanie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi księgowości 

 Wykonywanie zestawieo ułatwiających ściąganie zaległych 
podatków oraz umożliwiające prognozowanie wpływów 
do budżetu gminy 

 Integrację z innymi systemami (Kasa, Podatki) 

 Pracę w sieci (jednocześnie na kilku stanowiskach) 

 Pobieranie danych z innych programów (np. ewidencji 
pojazdów Wydziału Komunikacji) 

 Prowadzenie kartoteki podatników z opisem wszystkich 
posiadanych środków transportowych, zarówno dla osób 
prawnych, jak i fizycznych 

 Dokonywanie wymiaru podatku, 
tworzenie dokumentacji wymiarowej 

 Prowadzenie kont kart kontowych 
podatników i dokonywanie rozliczeo 
księgowych, łącznie z bieżącym 
księgowaniem i kontrolą (możliwośd 
wykorzystania w kasie urzędu) 

 Szybkie wyszukiwanie potrzebnych 
informacji wymiarowych i 
księgowych 

 Tworzenie zestawieo, pomocnych w 
zarządzaniu gminą 

 Możliwośd filtrowania danych wg 
różnorodnych kryteriów 

 Możliwośd aktualizacji posiadanych 
danych informacjami z wydziałów 
komunikacji na podstawie 
standardowej dyskietki (plik XML) 
wykonywanej przez system Rejestr 
Pojazdów (opcja dostępna w 
specjalnej wersji programu) 

 Decyzje podatkowe, rejestry 
wymiarowe, zestawienia zbiorcze, 
karty podatników, listy podatników, 
pojazdów w dowolnych przekrojach 

 Komplet zestawieo zintegrowanej 
księgowości podatkowej 

 

ZAKRES DANYCH OBJĘTYCH PRZEZ 

SYSTEM 

 Dane osobowe podatników zgodne 
ze standardem PESEL 

 Dane pojazdów – numer 
rejestracyjny, marka, typ, numer 
silnika, data zarejestrowania i 
wyrejestrowania, rok produkcji, 
masa całkowita, liczba osi 

 Dane o decyzjach czasowego 
wyrejestrowania 

 Dowolne zróżnicowanie stawek 
podatkowych 

 Pełny zestaw danych księgowych – 
salda, przypisy, odpisy, odsetki, 
wpłaty na poczet podatku 

 Dane archiwalne, dotyczące rozliczeo 
podatników 

 Wydarzenia – informacje o zmianach 
w danych, naliczeniu podatku, 
wystawieniu upomnieo, itd. 


