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System Podatk JGUi umożliwia pełne zarządzenie 
informacjami dotyczącymi podmiotów i 
przedmiotów opodatkowania, a także naliczanie 
podatku na poszczególnych kontach i wystawianie 
deklaracji. System posiada wszystkie raporty 
niezbędne do kontroli, uzgodnień oraz statystyk. 

Wymiar podatków jest w pełni zintegrowany z 
systemem księgowości, który automatycznie 
księguje należności wynikające z deklaracji 
wymiarowych i zmieniających, dzieląc je na raty z 
odpowiednimi datami wykonania. 

Tworzone raporty i zestawienia są czytelne i 
przejrzyste. Ponadto program pozwala 
użytkownikowi na przygotowanie własnych 
wzorców różnych dokumentów oraz całych 
zestawień. 

System podatkowy umożliwia też eksportowanie 
danych w specjalnym formacie XML, 

wykorzystywanym do analizy danych w systemie 
IPE-PN oraz niezbędnym przy spisie 
powszechnym organizowanym przez GUS. 

 

FUNKCJE 

 Obsługa podatków od nieruchomości, rolnego i 
leśnego dla osób prawnych 

 Tworzenie jednostek opodatkowania (kont 
wymiarowych) na podstawie danych z bazy 
podmiotów i zdefiniowanych wcześniej 
słowników 

 Wymiar podatków, tworzenie deklaracji 
podatkowych, podział na raty i automatyczne 
księgowanie należności w systemie 
Księgowość Zobowiązań 

 Definiowanie i obliczanie różnego rodzaju ulg i 
zwolnień wraz z możliwością uzyskania 
odpowiednich zestawień 

 Raporty i zestawienia dostarczające pełne 
spektrum informacji podatkowej dzięki 
możliwości ich analizy 

 Drukowanie dowolnej ilości różnych dokumentów 
na podstawie wzorców wydruku oraz opcja 
samodzielnego konstruowania prostych 
zestawień (generator SQR) 

 Słowniki rodzajów nieruchomości, stawek 
podatków, ulg, zwolnień oraz obszarów 
adresowych 

 Rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego (dla 
płatników podatku rolnego) - rejestracja 
wniosków, wystawienie decyzji i przygotowanie 
niezbędnych zestawień 

 Drukowanie kodów kreskowych na decyzjach w 
celu automatycznego wczytywania kont 
wymiarowych w systemie księgowości 

 Tworzenie i obsługa bankowych kont wirtualnych 
– nowoczesne rozwiązanie problemu płatności 
masowych 

 Przechowywanie archiwum stawek podatkowych i 
wzorców decyzji 

 Szeroki zakres parametrów pozwalający na 
dostosowanie działania programu do preferencji 
użytkowników 

 Nadawanie i kontrola uprawnień do korzystania z 
wybranych funkcji systemu Podatki 

 Panel informacyjny – sposób na automatyczne 
wyświetlanie ważnych informacji na głównym 
oknie programu 

 

CZY WIESZ, ŻE… 

System działa na nowoczesnej, wydajnej i 
bezpiecznej bazie danych SQL Firebird. 

Dane osobowe są przechowywane w bazie 
danych zaprojektowanej tak, by spełniała 
wymogi ustawy o ochronie danych osobowych

 

Okno edycji konta wymiarowego 


