
Moduł faktur 
ustrukturyzowanych
Aplikacja webowa taxCube™ to funkcjonujące na rynku 
europejskim od wielu lat uniwersalne rozwiązanie, 
pozwalające na automatyzację wybranych procesów  
z obszaru raportowania podatkowego

Moduł faktur ustrukturyzowanych daje możliwość pełnej 
obsługi i zarządzania procesem wysyłki i odbioru faktur 
ustrukturyzowanych z platformy KSeF



WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI

PRZEPŁYW DANYCH

manualny bądź automatyczny 
import plików zawierających 
dane źródłowe

tworzenie raportów 
zawierających wykaz 
przeprowadzonych testów 
technicznych i listę błędnych plików 

automatyczne pobieranie  
z KSeF u-faktur zakupowych 

obsługa plików o różnej 
strukturze i formacie (.xlsx, .csv 
oraz .xml)

automatyczne 
przygotowywanie plików  
w formacie .xml, będących 
podstawą do wysyłki

przejrzysta prezentacja danych
(widok główny i szczegółowy 
faktury)

możliwość automatycznej 
modyfikacji danych zgodnie  
z regułami ustalonymi na etapie 
konfiguracji

możliwość nawiązywania sesji 
interaktywnej z platformą KSeF  
z wykorzystaniem tokena

możliwość pobierania danych 
- w postaci pliku XML albo 
zwizualizowanej

weryfikacja poprawności 
technicznej zaimportowanych 
plików

nadawanie użytkownikom ról  
z różnym zakresem uprawnień

manualna bądź automatyczna 
wysyłka plików do KSeF wraz 
z monitorowaniem statusów 
wysłanych plików

możliwość obsługi wielu  
spółek

konfigurowalne notyfikacje 
i powiadomienia mail’owe, 
informujące o statusie 
zakończonych procesów

przechowywanie informacji na 
temat akcji podejmowanych 
przez użytkowników
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U Ż Y T KO W N I K

PROCES MANUALNY

PROCES AUTOMATYCZNY

S Y S T E M Y  Ź R Ó D ŁO W E 

TA X C U B E ™ K S E F



PROCES IMPLEMENTACJI

MODELE WSPÓŁPRACY

1. Analiza i konfiguracja

2. Techniczne wdrożenie

3. Bieżące wsparcie utrzymaniowe

+

Analiza danych  
wsadowych

Przygotowanie  
środowiska  i instalacja 

Szkolenie Przetestowanie
działania na środowisku 
testowym

Rozpoczęcie pracy na 
środowisku produkcyjnym  

HELP DESK AKTUALIZACJE

Przygotowanie  
mapowania

Konfiguracja

Model licencyjny zakłada zainstalowanie aplikacji na: Model usługowy zakłada:

 • dedykowanym serwerze klienta, albo 

 • serwerze Deloitte, do którego klientowi jest nadawany 
bezpośredni dostęp

 • przygotowywanie przez konsultantów Deloitte plików 
zawierających dane potrzebne do wystawienia faktur 
sprzedażowych (na podstawie danych od klienta)

 • odbieranie przez konsultantów Deloitte z KSeF faktur 
zakupowych

 • udostępnianie klientowi wystawionych/odebranych faktur
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Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm 
członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na 
stronie www.deloitte.com/pl/onas. 

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. 
Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy 
klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i 
otoczenie, w którym żyją i pracują.

W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte sp. z o.o., Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe 
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i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o.  (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings 
Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, 
doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy. 

Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie 
przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu 
informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni 
Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na 
własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.

O ZESPOLE PROJEKTOWYM 
TAX MANAGEMENT CONSULTING

W ramach Deloitte posiadamy doświadczony, multidyscyplinarny 
zespół składający się z doradców podatkowych  
i specjalistów IT, mających za sobą wieloletnie działania projektowe 
polegające na definiowaniu oraz dostarczaniu kompleksowych  
i zautomatyzowanych rozwiązań informatycznych wspierających  
rozliczenia podatkowe oraz sprawozdawczość.

Dzięki ścisłej współpracy z zespołem VAT, nasze wsparcie obejmuje 
również element merytoryczny, pozwalający na weryfikację  
i zmapowanie funkcjonujących procesów, jak również zmniejszenie  
ryzyk podatkowych związanych z przejściem na KSeF.
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