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Wstęp
System taxCube™ należy do kategorii
tzw. „silników podatkowych”, tj.
wyspecjalizowanych narzędzi mających na
celu zapewnienie prawidłowości rozliczeń
podatkowych przy możliwie maksymalnej
automatyzacji procesów. System posiada
budowę modułową, a rozwiązania
w nim zdefiniowane cechuje wysoki
poziom funkcjonalności podatkowej
i elastyczności.
Aplikacja pozwala na efektywne
i kompleksowe zarządzanie informacją
podatkową w zakresie VAT (w tym
automatyczne generowanie deklaracji
VAT-7 wraz z plikiem JPK_VAT, deklaracji
VAT-27, VAT-UE, wraz z korektami ww.
deklaracji oraz w pełni zintegrowanym
procesem kompresji i wysyłki deklaracji i
plików JPK_VAT), co znacząco zwiększa
bezpieczeństwo i kontrolę nad
procesem raportowania podatkowego
oraz pozwala zminimalizować
ryzyka podatkowe i obciążenia
administracyjne.
Proponowane przez nas obecnie
rozwiązanie jest wynikiem wielu lat
pracy nad jego rozwojem oraz wielu
jego wdrożeń u Klientów Deloitte.
Doświadczenie zdobyte przez pracowników
zespołu TMC Deloitte w projektach
z zakresu doradztwa podatkowego czy
przeglądów podatkowych systemów ERP
i F/K miało pozytywny i twórczy wpływ
na stworzenie i rozwój taxCube™ jako
dojrzałego, funkcjonalnego i przyjaznego
użytkownikowi oprogramowania
podatkowego. Wybór oprogramowania
podatkowego, budowanego przez zespół
licencjonowanych doradców podatkowych
i jednocześnie specjalistów IT, i którego
proces wdrożenia oraz utrzymania
realizowany jest przez specjalistów
podatkowych Deloitte, może stanowić
istotny czynnik zmniejszający
ryzyka podatkowe oraz ryzyka
odpowiedzialności indywidualnej na
gruncie przepisów KKS.
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taxCube™ jest systemem typu desktop,
opracowanym opracowanym w technologii
.NET (z wykorzystaniem VB.NET oraz
C#.NET), w oparciu o .NET Framework,
kompatybilnym z systemami operacyjnymi
MS Windows (7, 8.1/ 10) i funkcjonującym
w oparciu o bazę danych MS SQL (w wersji
2012 lub 2014).
Nadrzędnym celem funkcjonowania
taxCubeTM jest usprawnienie
i automatyzacja procesów
podatkowych, zwieńczeniem czego jest
powstanie i wysłanie elektronicznych
deklaracji podatkowych. System
został skonfigurowany w taki sposób,
aby w pełni odzwierciedlić specyfikę
polskich rozliczeń podatkowych, przy
dużej elastyczności rozwiązania, co
pozwala na bieżąco dostosowywać
nasz System do zmieniających się
regulacji podatkowych. Ideą przewodnią
wdrożeń systemów taxCubeTM jest
przeniesienie ciężaru obsługi procesów
podatkowych z systemów ERP lub F/K,
wdrożonych u Klientów, do środowiska
taxCubeTM . W tym zakresie, system ERP i
inne systemy biznesowe czy ewidencyjne
pozostają źródłem danych transakcyjnych,
na bazie których przeprowadzany jest
proces raportowania podatkowego w
taxCubeTM.
Nasze rozwiązanie jest nieinwazyjne nie wymusza bezpośredniej komunikacji
z systemami klasy ERP i innymi,
działającymi już u naszych Klientów przed
wdrożeniem taxCube™. Co najważniejsze,
uruchomienie i obsługa taxCube™ nie
powoduje konieczności dokonywania
zmian w konfiguracji wdrożonych
systemów ERP.
Aplikacja nie jest rozwiązaniem
pudełkowym – jest dostosowywana
dla każdego indywidualnego Klienta, tj.
do otoczenia informatycznego firmy, jak
i stosowanych procedur księgowych.

Dzięki wyżej wymienionym kluczowym
cechom rozwiązania Deloitte, systemy
taxCubeTM, po ich wdrożeniu,
traktowane są przez naszych Klientów
jako specjalistyczne środowisko
informatyczne, przejmujące –
w zakresie rozliczania i raportowania
podatkowego – rolę dotychczas
przypisaną systemom ERP lub F/K.
Od momentu opracowania naszej
koncepcji zautomatyzowanej obsługi
rozliczeń podatkowych w 2010 r.,
przeprowadziliśmy już ponad 140
wdrożeń rozwiązań taxCubeTM
w różnym otoczeniu systemowym
Klientów. Ponadto, opracowaliśmy
rozwiązania taxCube™ VAT dla potrzeb
obsługi tego podatku w Czechach i na
Słowacji, oraz utrzymujemy wersję Aplikacji
dla obsługi rozliczeń VAT w Czechach od początku 2016 r. zrealizowanych
zostało ponad 50 wdrożeń taxCube™
dla czeskich Klientów, a w styczniu
2017 r. rozpoczęliśmy wdrożenia
taxCube™ dla obsługi rozliczeń VAT
w Słowacji.

+ 140 wdrożeń w Polsce

+ 60 wdrożeń w Czechach
i Słowacji

+ 7 lat doświadczeń
i sukcesów na rynku
rozwiązań automatyzujących
raportowanie VAT

+ 2000 plików JPK_VAT
złożonych skutecznie
w środowisku taxCube™
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Cele Projektu
Nadrzędne cele wdrożenia:
»» zarządzanie danymi transakcyjnymi
pochodzącymi z plików wsadowych
oraz integrację i walidację tych danych
podatkowych w środowisku Aplikacji;

(iv)

(v)

utrzymanie i automatyczna
aktualizacja dedykowanych
repozytoriów danych (repozytorium
kursów średnich NBP, danych
podstawowych kontrahentów, stopy
odsetek od zaległości podatkowej),
wykorzystywanych w procesie
sprawozdawczości VAT w taxCube™;

(vi)

automatyczna weryfikacja
kursów walutowych stosowanych
przy przeliczaniu na PLN przez
systemy źródłowe kwoty
wyrażonych w walutach obcych
(znajduje zastosowanie w przypadku,
gdy dane wsadowe zawierają
informacji o kwotach w walucie
dokumentu oraz kodzie waluty);

»» zautomatyzowane generowanie
i przechowywanie czytelnych rejestrów
VAT i ewidencji subsydiarnych;
»» automatyczne generowanie, archiwizację
i wysyłkę elektronicznych deklaracji
VAT-7, VAT-27 i VAT-UE na serwer testowy
i podawczy Ministerstwa Finansów
(począwszy od momentu uruchomienia
produkcyjnego Aplikacji);
»» zautomatyzowane generowanie,
kompresja, dzielenie i wysyłka pliku JPK_
VAT bezpośrednio z poziomu Aplikacji.
Realizacja powyższych celów będzie
możliwa dzięki obsłudze w środowisku
taxCube™ m.in. następujących procesów:
(i)

(ii)

(iii)

sprawny import i integracja
danych źródłowych - taxCubeTM
zostanie dostosowany w sposób
umożliwiający automatyczne
rozpoznanie, import, właściwą
interpretację oraz integrację danych
wsadowych generowanych (według
ustalonego harmonogramu)
z systemów ERP;
zautomatyzowane generowanie
przejrzystej ewidencji / rejestrów
danych transakcyjnych, z opcją
wykonywania funkcji / operacji
istotnych z punktu widzenia
sprawozdawczości VAT na
zaimportowanych danych (np. zmiana
znacznika transakcji trójstronnej,
klasyfikacji i stawki VAT, dodawanie
/stornowanie / usuwanie wpisów,
zmiana okresu sprawozdawczego itp.);
zarządzanie procesem rozliczenia
dla celów VAT faktur korygujących
zmniejszających wartość sprzedaży
w obrocie krajowym);

zarządzanie procesem rozliczenia
VAT eksportu towarów oraz
wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów;

(xi)

masowa weryfikacja statusu
kontrahentów krajowych w VAT;

(xii) JPK_VAT – możliwość tworzenia,
archiwizacji, kompresji i wysyłki
plików JPK dla ewidencji VAT zakupu
i sprzedaży (według specyfikacji
schemy JPK nr 4) dla danych okresów
sprawozdawczych, z uwzględnieniem
opcji automatycznego uzgodnienia
danych pomiędzy danymi
uwidocznionymi w generowanym
pliku JPK_VAT a kwotami wskazanymi
w złożonej / składanej miesięcznej
deklaracji VAT-7 (z uwzględnieniem
ewentualnych korekt) za dany okres
sprawozdawczy.

(vii) automatyczne generowanie
deklaracji VAT-7, VAT-27 i VAT-UE
oraz korekt tych deklaracji w
wersji elektronicznej i papierowej;
a także przesyłanie deklaracji
elektronicznych na dedykowany
serwer Ministerstwa Finansów i
automatyczny pobór UPO;
(viii) archiwizacja historii rozliczeń
realizowanych w taxCube™;
(ix)

generowanie raportu transakcji
oczekujących na rozliczenie
w korektach deklaracji VAT-7 za
okresy przeszłe; tj. wskazującego
okresy sprawozdawcze (wraz
z podsumowaniami i listą transakcji
pojedynczych), w odniesieniu
do których powstały przesłanki
uzasadniające złożenie korekt
deklaracji VAT-7;

(x)

masowa weryfikacja
kontrahentów z UE w systemie
VIES;
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Specyfikacja funkcjonalna
Poniższa tabela wskazuje proponowany zakres funkcjonalny wdrożenia systemu
taxCube™ VAT dla Klientów używających systemów klasy ERP lub F/K:
Funkcjonalność

Specyfikacja
• Wydajny moduł wspomagający i automatyzujący proces importu danych z systemu ERP,
obsługujący wiele schematów importu danych zdefiniowanych dla plików o określonej,
ustalonej strukturze.
• Funkcjonalności pozwalają na definiowanie (i) reguł odczytu i interpretacji danych oraz (ii)
modyfikacji danych, tj. procesów naprawczych mających na celu uzyskanie maksymalnie
przejrzystej, spójnej i rzetelnej informacji.

Moduł importu, walidacji i integracji
danych
• Import przyrostowy - mechanizm importu zawiera wbudowane zabezpieczenia wykluczające
możliwość pomyłki w poborze transakcji (np. wykluczenie transakcji już pobranych, dobranie
transakcji z innych okresów niepobranych poprzednim importem).
• Rozwiązanie posiada mechanizmy sprawdzające spójność i kompletność danych.
• Rozwiązanie posiada funkcję śledzenia zmian dokonywanych w danych przez samą Aplikację
lub użytkownika w stosunku do danych zaimportowanych.

• Zautomatyzowane tworzenie ewidencji VAT, tj. rejestrów VAT (pokazujących transakcje
pojedyncze podlegające raportowaniu w poszczególnych polach deklaracji VAT za dany okres)
oraz raportów pomocniczych istotnych dla rozliczeń VAT (np. lista tzw. niepotwierdzonych
faktur korygujących zmniejszających wartość sprzedaży), w oparciu np. o dane importowane
z raportów tworzonych w systemach ERP dla celów rozliczeń VAT.
Ewidencja VAT

• Moduł ten zawiera zaawansowane schematy edycji, selekcji i filtrowania danych
ewidencyjnych oraz posiada opcję zapisu tworzonych raportów do pliku zewnętrznego (plik
Excel, xml, pdf, pliki graficzne, htm, html i inne).
• Istnieje możliwość tworzenia odrębnych rejestrów VAT dla poszczególnych typów transakcji.
• Istnieje możliwość ręcznej ingerencji w zaimportowane dane, np. możliwość ręcznego
przenoszenia transakcji pomiędzy okresami podatkowymi. Funkcja ta może być blokowana
dla wybranych użytkowników.

05

taxCube™ l Cel projektu i specyfikacja funkcjonalna

Funkcjonalność

Specyfikacja
• Sprawne filtrowanie i grupowanie danych transakcyjnych istotnych dla rozliczeń VAT (oraz
zapisywania kombinacji filtrów i grupowań, jako gotowych wariantów widoku).
• Dokonywanie operacji na zaimportowanych danych bezpośrednio w środowisku taxCube™
(np. stornowanie i dodawanie dokumentów, korygowanie danych teleadresowych
kontrahentów) dla celów stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
• Przenoszenie zaimportowanych transakcji do innych (właściwych) okresów VAT oraz zmiana
stawek podatku / kodów VAT.

Ewidencja VAT – kluczowe procesy
i operacje

• Rozliczanie (potwierdzanie) dla celów VAT faktur korygujących in minus, jak również
„zawieszanie” innych typów transakcji, dla których na moment ich księgowania i importu nie
została powzięta jeszcze decyzja co do ich alokacji do właściwego okresu sprawozdawczego
(np. faktury zakupowe, co do których na dany moment nie została podjęta decyzja
o odliczeniu podatku VAT naliczonego, transakcje o niepełnych / błędnych danych).
• Załączanie plików zewnętrznych do poszczególnych linii w ewidencji VAT (zarządzanie
załącznikami).
• Automatyczne oznaczanie wpisów, które zostały zmienione / dodane przez użytkownika
w środowisku taxCube™, jako korekt ręcznych (z automatycznym komentarzem).
• Automatyczne odznaczanie transakcji uwzględnionych w sporządzonej deklaracji VAT-7 / VATUE / VAT-27 oraz ich odpowiedniej korekcie za dany okres.
• Weryfikacja statusu kontrahentów jako podatników VAT (masowe, automatyczne sprawdzanie,
czy dany kontrahent na moment dokonania zapytania kontrahent jest podatnikiem VAT
czynnym, podatnikiem VAT zwolnionym, podatnikiem niezarejestrowanym dla potrzeb VAT,
podmiotem o nieprawidłowym NIP).

• Moduł pozwalający na dynamiczne generowanie rejestrów VAT oraz ewidencji subsydiarnych
w podziale na typy i kategorie transakcji oraz okresy sprawozdawcze.
Rejestry VAT

• Z poziomu modułu istnieje możliwość zapisu ewidencji do pliku Excel, pdf, html, htm, xml
i innych (wraz z opcją wysłania plików pocztą elektroniczną).
• Dodatkowo, istnieje możliwość wydruku ewidencji z wykorzystaniem zaawansowanych opcji
generowania wydruku.

• Wbudowana baza kontrahentów, służąca do zarządzania danymi podstawowymi
kontrahentów (m. in. nr kontrahenta, jego dane adresowe oraz nr NIP lub nr VAT-UE.
• Z poziomu repozytorium istnieje możliwość automatycznej weryfikacji:
Repozytorium danych
kontrahentów

• poprawności nr NIP (test sumy kontrolnej),
• formatu nr VAT kontrahenta unijnego,
• masowej weryfikacji nr VAT w systemie VIES.
• Repozytorium umożliwia edycję danych podstawowych kontrahentów oraz ich ewentualną
substytucję do ewidencji / rejestrów VAT.
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Funkcjonalność

Specyfikacja

Repozytorium kursów NBP

• Aplikacja automatycznie pobiera kursy średnie NBP z Tabeli A bezpośrednio ze strony NBP
i przechowuje je w repozytorium celem dalszego zastosowania przy weryfikacji prawidłowości
przeliczenia dla potrzeb VAT kwot transakcji wyrażonych w walucie obcej.

Stosowanie kursów walutowych

• taxCube™, w oparciu o dane pobrane z systemu ERP dokonuje weryfikacji prawidłowości
kursów zastosowanych dla transakcji wyrażonych w walucie obcej, z punktu widzenia regulacji
VAT w tym zakresie (specjalne zasady stosowania kursów, odrębne od zasad obowiązujących
dla potrzeb rachunkowości czy CIT).
• W przypadku stwierdzenia niezgodności, Aplikacja informuje użytkownika o tym fakcie
i pozwala zmienić kurs lub - dokonuje tej czynności automatycznie w procesie importu danych
(w zależności od preferencji Klienta), korzystając z repozytorium kursów NBP.

Baza odsetek podatkowych

• Automatyczne pobieranie z serwera NBP oraz przechowywanie w środowisku Aplikacji tabel
lombardowych stóp procentowych i automatyczna determinacja stopy odsetek od zaległości
podatkowych (wraz z datami obowiązywania).
• Automatyczna kalkulacja wysokości odsetek (w wysokości podstawowej i 75%) w oparciu
o kwoty i daty wskazane przez użytkownika lub zdeterminowane przez taxCube™ w procesie
przygotowywania i składania korekty deklaracji podatkowej.

• Automatyczna walidacja numerów VAT kontrahentów unijnych (sprawdzanie formalnej
poprawności numerów).
• Automatyczna weryfikacja aktualności rejestracji kontrahentów unijnych dla potrzeb
dokonywania transakcji wewnątrzunijnych podlegających VAT, przy wykorzystaniu systemu
VIES.
Masowa weryfikacja kontrahentów
w VIES

• Pobieranie kluczowych informacji z webservice VIES, dotyczących::
• wyniku weryfikacji (VALID / NOT VALID),
• daty wykonania zapytania w systemie VIES,
• unikalnego numeru zapytania w systemie VIES,
• nazwy i danych adresowych podatnika VAT (w przypadku gdy dany kraj publikuje tego typu
informacje dotyczące podatników w systemie VIES).
• Zapisywanie wyników masowej weryfikacji w postaci pliku MS Excel.
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Funkcjonalność

Specyfikacja
• Ustalenie statusu podmiotu w VAT jest kluczowe dla zastosowania mechanizmu odwrotnego
obciążenia przy zakupie i sprzedaży określonych towarów i usług (oraz raportowania
transakcji w deklaracji VAT-27), jak również dla zastosowania tzw. ulgi na złe długi w VAT
(stosowanej wyłącznie w odniesieniu do dłużników będących podatnikami VAT czynnymi).
• Opracowany w ramach taxCube™ moduł dedykowany masowemu sprawdzaniu statusu
podmiotów dla potrzeb VAT umożliwia jednoczesną weryfikację statusu w VAT wielu
kontrahentów (weryfikacja 100 kontrahentów zajmuje mniej niż minutę).

Masowa weryfikacja statusu
podmiotów w VAT

• Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy taxCube™ mają możliwość sprawdzenia czy na moment
zapytania kontrahent (nabywca lub sprzedawca):
• jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym,
• jest podatnikiem, ale niezarejestrowanym dla potrzeb VAT,
• posługuje się nr nieprawidłowym bądź fikcyjnym nr NIP (ew. czy dane podstawowe
w systemie ERP zawierają błędy / luki w nr NIP).
• Aplikacja pozwala na zapisanie wyników masowej weryfikacji w postaci pliku MS Excel.
• Proces masowego i automatycznego badania statusu podmiotu w VAT jest realizowany
zarówno z poziomu widoku Ewidencji VAT (na poziomie danych transakcyjnych), jak
również z poziomu widoku wygenerowanej deklaracji VAT-27 (dla nr NIP uwidocznionych
w przygotowywanej deklaracji / korekcie deklaracji).

• W oparciu o zaimportowane, zweryfikowane i uzupełnione dane transakcyjne, system
taxCube™ pozwala na w pełni automatyczne generowanie (i archiwizację) deklaracji VAT-7 lub
VAT-7D w postaci papierowej (PDF lub widok HTML) i elektronicznej.

Automatyczne generowanie
deklaracji VAT-7

• Wraz z generowaniem formularza podstawowego istnieje możliwość generowania i zapisu
elektronicznych załączników do deklaracji: VAT-ZT (wniosek o zwrot podatku VAT), VAT-ZZ
(wniosek o zwrot podatku w trybie przyśpieszonym), ORD-ZU (uzasadnienie przyczyn
korekty deklaracji) czy VAT-ZD (załącznik dotyczący faktur sprzedażowych objętych procesem
pozyskiwania tzw. ulgi na złe długi).
• Deloitte zapewnia ciągłość rozwiązań podatkowych oraz aktualizację formularzy
podatkowych, aplikacja jest dostosowywana do zmieniających się przepisów podatkowych,
w tym do zmieniających się formularzy.
• Z poziomu modułu istnieje możliwość wygenerowania poszczególnych pozycji
uwzględnionych w danym konkretnym polu deklaracji, dzięki funkcjonalności typu drill-down
(tj. wyświetlenie ewidencji pozycji pojedynczych pod dane pole deklaracji).
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Funkcjonalność

Specyfikacja
• W oparciu o ten sam zestaw danych, system taxCube™ pozwala na w pełni automatyczne
generowanie (i archiwizację) Informacji Podsumowującej VAT-UE w postaci papierowej
i elektronicznej.
• W procesie generowania deklaracji VAT-UE następuje walidacja danych deklaracyjnych
(prawidłowość formatu numerów VAT-UE oraz automatyczne, masowe sprawdzanie
aktualności rejestracji na VAT podmiotów unijnych w systemie VIES.

Automatyczne generowanie
deklaracji VAT-UE

• Analiza i usuwanie wierszy zerowych oraz zdublowanych. Obsługa transakcji trójstronnych.
• W przypadku wersji papierowej deklaracji, taxCube™ automatycznie generuje w odpowiedniej
ilości załączniki VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C.
• Deloitte aktualizuje formularze VAT-UE (zapewniając jednocześnie stosowanie właściwych,
historycznych formularzy dla okresów przeszłych).
• Z poziomu modułu istnieje możliwość wygenerowania poszczególnych pozycji
uwzględnionych w danym konkretnym polu deklaracji, dzięki funkcjonalności typu drill-down.

• W oparciu o zaimportowane, zweryfikowane i uzupełnione dane transakcyjne, system
taxCube™ pozwala na w pełni automatyczne generowanie (i archiwizację) deklaracji VAT-27
w postaci papierowej (PDF lub widok HTML) i elektronicznej z uwidocznionymi danymi
dotyczącymi nazwy kontrahenta, jego (zwalidowanego) nr NIP oraz skumulowanymi kwotami
netto transakcji dostaw towarów / usług, dla których podatnikiem jest nabywca.
Automatyczne generowanie
deklaracji VAT-27

• Z poziomu widoku technicznego deklaracji istnieje możliwość masowej weryfikacji statusu VAT
kontrahentów (podlegających wykazaniu w tej deklaracji).
• Istnieje możliwość wygenerowania poszczególnych pozycji uwzględnionych w danym
konkretnym polu deklaracji, dzięki funkcjonalności typu drill-down (tj. wyświetlenie ewidencji
pozycji pojedynczych pod dane pole deklaracji).
• Deloitte zapewnia ciągłość rozwiązań podatkowych oraz aktualizację formularzy
podatkowych, aplikacja jest dostosowywana do zmieniających się przepisów podatkowych,
w tym do zmieniających się formularzy.
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Funkcjonalność

Specyfikacja
• taxCube™ został wyposażony w pakiet narzędzi, funkcjonalności i raportów wspierających
proces podejmowania decyzji o korekcie rozliczeń VAT:
Znaczniki:
• Zaimportowane dane, które są uwzględnione w wygenerowanej pierwotnej deklaracji VAT7, VAT-27 lub VAT-UE otrzymują specjalne znaczniki (na poziomie wpisów pojedynczych):
„VAT7”, „VAT27 lub „UE”.
• W przypadku transakcji nieujętych w żadnej deklaracji, znaczniki te pozostają puste.
W przypadku generowania pierwszej korekty deklaracji VAT-7, VAT-27 lub VAT-UE w danym
okresie, transakcje (nieujęte w pierwotnej deklaracji) otrzymują znaczniki odpowiednio:
„VAT7K1”, „VAT27K1” lub „UEK1”.
• W przypadku generowania kolejnych korekt, transakcje oznaczane są wartościami
„VAT7K2”, „VAT7K3”…”VAT7Kn” (lub odpowiedniki tych oznaczeń dla VAT-27 i VAT-UE).

Zarządzanie procesem korekt
rozliczeń VAT

• Automatycznie nadawane znaczniki w tabeli ewidencji VAT pozwalają na szybkie
generowanie zestawień porównawczych (poprzez wbudowane funkcje PIVOT, grupowanie,
mechanizm filtrowania) bezpośrednio w środowisku taxCube™ i ich analizę.
Raport transakcji oczekujących:
• Specjalny raport kontrolingowy, wskazujący na dany moment raportowania:
• okresy sprawozdawcze, w odniesieniu, do których w oparciu o zaimportowane dane –
powstały przesłanki uzasadniające wygenerowanie i złożenie korekt deklaracji VAT-7 lub
korekty Informacji Podsumowującej (VAT-UEK),
• listę konkretnych transakcji wraz z podsumowaniem według typu transakcji, które
powinny być uwzględnione w korekcie deklaracji za dany okres przeszły,
• bieżącą informację o kwotach nadpłaty lub kwotach zaległości podatkowej (wraz
z należnymi odsetkami podatkowymi, liczonymi na bieżąco), obliczonych dla danego
okresu podlegającego rozliczeniu w drodze ew. korekty deklaracji.
• Dzięki omawianej funkcjonalności, taxCube™ umożliwia uzyskanie konkretnego obrazu
transakcji i kwot oczekujących na rozliczenie dla celów VAT, co pozwala na podjęcie –
w stosownym momencie – decyzji o wygenerowaniu i złożeniu korekt deklaracji VAT-7, VAT-27
lub VAT-UE.

• System taxCube™, w oparciu o pozyskane dane transakcyjne informuje użytkownika o
konieczności skorygowania deklaracji VAT-7 za dany okres przeszły wraz ze wskazaniem kwot
nadpłaty / zaległości podatkowych do ujęcia w korekcie oraz kwoty odsetek od zaległości
podatkowych.
Automatyczne korekty deklaracji
VAT-7

• taxCube™ pozwala na zautomatyzowane generowanie korekt deklaracji VAT-7 (z
uwzględnieniem danych historycznych, w tym również dotyczących nadwyżki podatku
naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, wynikającej z deklaracji
pierwotnej z uwzględnieniem dotychczas przeprowadzonych korekt).
• taxCube™ generuje automatycznie wypełnione formularze danej korekty deklaracji w postaci
papierowej i elektronicznej, wraz oznaczeniem numeru korekty oraz dokonuje archiwizacji
wygenerowanych deklaracji.
• Funkcja drill-down.
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Funkcjonalność

Specyfikacja
• Aplikacja automatycznie generuje korekty Informacji Podsumowującej VAT-UEK w wersji
papierowej i elektronicznej, w obowiązującym układzie („Było – Jest”).

Automatyczne korekty deklaracji
VAT-UE

• Automatyczna walidacja nr kontrahentów oraz weryfikacja VIES.
• Funkcja drill-down z podziałem na procesy generowania ewidencji „przed korektą”, „po
korekcie” oraz „zmiany” („BYŁO”, „JEST”, „DELTA”).

• Aplikacja automatycznie generuje korekty deklaracji VAT-27 w wersji papierowej
i elektronicznej, w obowiązującym układzie (automatyczne oznaczanie linii w deklaracji
znacznikiem „Zmiana” w przypadku identyfikacji różnic pomiędzy korektą aktualnie składaną
a deklaracją pierwotną lub wcześniej składanymi korektami).
Automatyczne korekty deklaracji
VAT-27

• Automatyczne weryfikacja statusu VAT kontrahentów krajowych.
• taxCube™ generuje automatycznie wypełnione formularze danej korekty deklaracji w postaci
papierowej i elektronicznej, wraz oznaczeniem numeru korekty oraz dokonuje archiwizacji
wygenerowanych deklaracji.
• Funkcja drill-down.

• Archiwizacja elektronicznych deklaracji związanych z rozliczeniem VAT (VAT-7, VAT-7D, VAT-27,
VAT-UE wraz z korektami).
• Moduł umożliwia podpisanie przygotowanej deklaracji za pomocą bezpiecznego podpisu
elektronicznego (identyfikacja certyfikatów, monitorowanie ważności e-podpisów, integracja
z oprogramowaniem do składania e-podpisu, opatrzenie podpisem kwalifikowanym).
Obsługa generowania i wysyłki
elektronicznych deklaracji

• Moduł umożliwia sprawdzenie wszelkich istotnych dla firmy informacji takich jak: moment
utworzenia i skutecznego złożenia deklaracji na serwer podawczy MF, nazwa użytkownika
dokonującego wysyłki, rodzaj dokonanych modyfikacji pliku, moment ich dokonania, itp.
• Realizacja i stały monitoring procesu wysyłki e-deklaracji podatkowych na serwer testowy
i podawczy MF (stan zaawansowania wysyłki, sprawdzanie statusu, wyświetlanie informacji
o błędach), oraz automatyczny odbiór i archiwizacja UPO.
• Wizualizacja UPO w postaci pliku XLS, PDF, XML.
• Wbudowana dedykowana baza przygotowywanych i wysłanych deklaracji (wraz z wizualizacją
ich statusu).
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Specyfikacja
• Zautomatyzowane tworzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów w logice i układzie
odpowiadającym specyfikacji schemy nr 4 dla ewidencji VAT zakupów i sprzedaży
(pokazujących transakcje pojedyncze podlegające raportowaniu w poszczególnych polach
pliku JPK dla VAT za dany okres).

JPK_VAT – generowanie i wysyłka
pliku oraz jego korekt

• Moduł ten zawiera zaawansowane schematy edycji, selekcji i filtrowania danych
ewidencyjnych oraz posiada opcję zapisu tworzonych raportów do pliku zewnętrznego (plik
Excel, xml, pdf, pliki graficzne, htm, html i inne).
• Zautomatyzowane tworzenie i archiwizacja dla danego okresu sprawozdawczego pliku JPK
zgodnego ze specyfikacją schemy nr 4 (ewidencja VAT zakupu i sprzedaży) w postaci plików
XML (oraz korekt pliku JPK w przypadku składania korekt deklaracji VAT-7.
• Automatyczny zapis, kompresja, dzielenie i wysyłka wygenerowanego pliku JPK_VAT, wraz
z monitoringiem statusu wysyłki oraz automatycznym poborem UPO (wszystkie procesy
realizowane bezpośrednio w środowisku taxCube™ VAT).

Raport uzgodnieniowy JPK_VAT vs.
VAT-7

• Tzw. Test Prawdy – w momencie generowania pliku JPK_VAT, istnieje możliwość wyświetlenia
raportu uzgadniającego dane prezentowane w miesięcznej deklaracji VAT-7 (z uwzględnieniem
ewentualnych korekt) z danymi zaewidencjonowanymi w ramach danego generowanego (lub
zarchiwizowanego) pliku JPK dla ewidencji VAT zakupu i sprzedaży.

• Moduł wyświetlający na ekranie startowym Aplikacji bieżące informacje (usługa realizowana
przez webservice hostowany na serwerze, do którego aplikacja łączy się ze stacji roboczej
użytkownika):
• publikowane na kanałach RSS Ministerstwa Finansów na stronach Portalu Podatkowego
Ministerstwa Finansów,
• o notowaniach kursów średnich NBP kluczowych walut (kanał RSS NBP),
Dashboard news

• kanału RSS „Nowości Deloitte” – gdzie umieszczane są informacje nt. publikacji, raportów,
newsletterów oraz alertów podatkowych przygotowanych przez ekspertów Deloitte,
• kanału RSS „Podcasty Deloitte” - komentarze ekspertów Deloitte na temat wybranych
zagadnień biznesowych (w formie plików audio),
• profilu Deloitte na Slideshare – najświeższe prezentacje publikowane przez Deloitte na
portalu Slideshare,
• dotyczące Systemu (w tym informacji o aktualizacjach) oraz innych produktów zespołu
TMC oraz innych usług doradztwa podatkowego świadczonych przez Deloitte.

Śledzenie akcji użytkownika

• Aplikacja została wyposażona w moduł śledzenia zmian dokonywanych na danych przez
samą Aplikację lub zmian ręcznych dokonywanych przez użytkownika - log zmian zawiera
informacje o zmianie, dacie dokonania zmiany oraz użytkowniku, który ją wprowadził.

12

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 244 000
pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ
na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.
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.
© 2018 Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.

