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O PROGRAMIE 

Rozliczanie zobowiązao z tytułu opłat lokalnych możliwe jest 
dzięki programowi Opłaty Lokalne. Korzystając z programu, 
użytkownik w prosty i łatwy sposób ewidencjonuje i rozlicza 
opłaty. Wprowadzane przez użytkownika dane są 
prezentowane w czytelny sposób. Co więcej, wszystkie 
informacje przechowywane są w jednej bazie danych, dzięki 
czemu zarządzanie kontami podatników i naliczonymi 
opłatami jest sprawne i szybkie. Program dostarcza możliwośd 
tworzenia zestawieo według interesujących nas kryteriów. 
Konto podatnika na którym liczony jest wymiar możemy 
elastycznie modyfikowad, a wszelkie zmiany stosowane są 
odpowiednio do konta księgowego. Interfejs 
zaprojektowaliśmy zgodnie z naszymi zasadami – jest prosty, 
wygodny i ławy w obsłudze. 

 

Program pracuje w środowisku Windows, w oparciu o 
wydajną, SQL-ową bazę danych Firebird (OpenSource) lub 
Oracle. Wykorzystuje mechanizmy Windows, pozwala na 
pracę w sieci z jednoczesną pracą wielu użytkowników, z 
których każdy może mied zdefiniowane własne uprawnienia. 
Istnieje możliwośd umieszczania serwera bazy danych w 
środowisku Linuks. 

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU 

 Prowadzenie rejestr płatników 

 Prowadzenie rejestru zobowiązao 

 Automatyczne naliczanie opłat i tworzenie przypisów 

 Eksportowanie danych do księgowości 

 Drukowanie dokumentów niezbędnych do rozliczania 
podatników 

 Wystawianie Faktur VAT 

ZAKRES DANYCH OBJĘTYCH 

SYSTEMEM 

 dane podatników 

 dane o należnościach 

 przyznane ulgi 

 salda, przypisy, odpisy, odsetki, 
wpłaty na poczet poszczególnych 
zobowiązao z uwzględnieniem rat 
miesięcznych 

 dane archiwalne, dotyczące rozliczeo 
podatników 

 opis istotnych operacji na kontach 

 

WYDRUKI I ZESTAWIENIA 

 rejestry wymiarowe, zestawienia 
zbiorcze opłat 

 pokwitowania wpłat, kontrolki 
dzienne i okresowe wpłat  

 dzienniki obrotów, rejestr przypisów 
i odpisów, upomnienia z pełnym 
naliczeniem odsetek, automatyczny 
bilans zamknięcia roku 

 

Opłaty Lokalne oferuje szeroki pakiet 
funkcjonalności, które umożliwiają 
zarządzanie pełną ewidencją z 
uwzględnieniem szczegółowych 
informacji dotyczących tak płatnika, jak i 
przedmiotu zobowiązania. Współpracuje 
z zintegrowanym systemem Księgowośd 
Zobowiązań przez co rozliczanie księgowe 
płatników, przyjmowanie wpłat, 
drukowanie upomnieo, tytułów 
wykonawczych czy innych potrzebnych 
dokumentów jest łatwe i bezpomyłkowe. 
Dodatkowo, dane przekazywane są 
bezpośrednio do systemu Księgowości 
Budżetowej. W ten sposób zyskujemy 
pełen obraz przychodów urzędu. 

 

 


