
Automatyzacja procesu generowania 
zeznań i formularzy

Obowiązek składania formularzy i zeznań podatkowych to pracochłonny i często stresujący proces dla większości 
zespołów finansowych.

Jeśli szukają Państwo rozwiązania, które pozwoli na zredukowanie:

• ryzyka ciążącego na osobach podpisujących zeznania,
• czasochłonnego, ręcznego uzupełniania dziesiątek lub setek formularzy podatkowych,
• wielokrotnego przenoszenia powtarzających się danych,
• konieczności weryfikacji wprowadzonych odręcznie danych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą automatyzacji procesu generowania zeznań i formularzy!
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Sposób działania na przykładzie IFT-2R/IFT-1R

Obowiązek złożenia formularzy IFT dotyczy podatników, 

którzy w trakcie roku podatkowego dokonywali płatności 

podlegających przepisom o podatku u źródła (WHT), 

np. wynagrodzenie za usługi niematerialne, należności 

licencyjne, wypłata dywidendy – zrealizowanych na rzecz 

zagranicznych kontrahentów.

Formularz IFT składa się osobno dla każdego zagranicznego 

kontrahenta, na rzecz którego polski płatnik zrealizował 

płatność opodatkowaną lub zwolnioną z WHT. 

Usprawnienie pracochłonnego procesu osiągamy poprzez 
zautomatyzowanie generowania formularzy IFT, 
na podstawie danych otrzymanych od Klienta. 

Przygotowane formularze IFT-2R (w formacie xml lub 
interaktywnym pdf) są gotowe do podpisania i złożenia 
do urzędu skarbowego. 

Wsparcie, którego udzielamy dotycz większości formularzy 
podatkowych np. IFT-2/2R, IFT-1/1R, ORD-U, CIT-8, 
CIT-ST, CIT-10Z, PIT-11, PIT-8C, PCC-3, VAT-UE. 
Wsparcie dotyczy również generowania formularzy 
wraz z załącznikami.

Wsparcie będzie dla Państwa będzie szczególnie pomocne, 
gdy generowanych jest wiele zeznań lub dołączanych wiele 
załączników. Pozwala ono Państwu na oszczędność czasu oraz 
uniknięcie błędów wynikających z ręcznego przenoszenia 
danych. 

Nasza usługa bazuje na danych pochodzących bezpośrednio 
z Państwa systemów finansowo-księgowych (w określonym 
formacie), co eliminuje ryzyko błędnego przeniesienia 
danych.

Rozwiązanie jest wysoce konfigurowalne, co pozwala 
na jego dostosowanie do danych dostarczonych przez 
Państwa.

Jak możemy pomóc?

Wygenerujemy informacje i deklaracje, które można bezpośrednio wysyłać do urzędów skarbowych 
(format xml lub interaktywny pdf). 

Generowanie formularzy podatkowych
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KORZYŚCI
• Zwiększenie efektywności i przyspieszenie działań 

oraz ograniczenie czasochłonnych prac zespołów 
podatkowych i księgowych

• Usprawnienie i uszczelnienie procesu oraz zmniejszenie 
ryzyka błędu ludzkiego

• Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa Zarządu
odpowiedzialnego za prawidłowość rozliczeń 
podatkowych w Spółce
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