REWOLUCJA W KONTROLI
PODATKOWEJ
– jednolity plik kontrolny

W związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2016 obowiązku udostępniania
urzędowi skarbowemu szczegółowych danych finansowo-księgowych oraz
handlowych w formie elektronicznej w ściśle określony sposób – za pomocą
JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego – informujemy, że system PROBIT jest
gotowy na te zmiany.

System PROBIT

Dane
o fakturach

Dane o rejestrach
VAT

Dane o księgach
rachunkowych

Dane o wyciągach
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Zmiany w systemie PROBIT związane z funkcjonalnością Jednolitego Pliku Kontrolnego to:
1. przygotowanie danych o historii zmian danych kontrahentów i samego podmiotu,
2. umożliwienie definicji pobierania danych do VAT 7 w module jFK (katalog rejestrów VAT),
3. umożliwienie podania pozycji faktury dla faktur wprowadzanych w module jFK,
4. umożliwienie edycji opisów transakcji z dziennika (opis całej transakcji), dodanie znaczników rodzaju transakcji,
rodzaju dowodu oraz numeru dowodu (gdy nie jest to numer dokumentu),
5. mechanizm eksportu plików oraz ich ewidencji (jaka zawartość i kiedy została wyeksportowana).
Nasze programy zostały podzielone ze względu na branżę oraz specyfikę danej firmy i tym samym mamy w swojej
ofercie następujące pakiety produktowe:
1. PRO-SM dla Spółdzielni Mieszkaniowej
2. PRO-ZN dla Wspólnoty Mieszkaniowej
3. PRO-TBS dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego
4. PRO-ZG dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
PROBIT jest producentem zintegrowanych pakietów systemów wspomagających zarządzenie nieruchomościami.
Od początku działalności specjalizuje się w obsłudze księgowej nieruchomości. Działa na rynku od 1990 roku. Tworzy
systemy informatyczne, których zadaniem jest sprostanie konieczności szybkiego i skutecznego przepływu informacji.
PROBIT to jeden z najbardziej doświadczonych na rynku producentów oprogramowania, nieustannie rozwijający
i doskonalący swoje produkty. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie potrzeb Klienta. Doświadczenie i umiejętności
pracowników firmy sprawiają, że dostarczane i wdrażane oprogramowanie w najwyższym stopniu spełnia wymagania
Klienta i jest dostosowywane do jego indywidualnych oczekiwań. Oprogramowanie jest stale rozwijane tak, aby było
proste w obsłudze, zgodne z przepisami prawa oraz przyjazne dla użytkownika.
Finanse i Księgowość, Wspólnoty, Magazyny, Czynsze, Media, Administrator, Rozliczanie Kosztów, Analizy Ekonomiczne, Płace-Kadry, Majątek Trwały, Raporty i Sprawozdawczość, Platforma Wymiany Informacji, Obieg Dokumentów
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