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Wystarczy na bieżąco aktualizowany system finansowo - księgowy
Z Arturem Wenne, analitykiem biznesowym w dziale rozwoju, InsERT rozmawia Krzysztof Polak.

Jak spełnić wymagania wynikają
ce ze zmian w ordynacji podatko
wej i pozbyć się obaw przed sank
cjami karnoskarbowymi?
Niezbędne jest zastosowanie narzędzia, np.
aplikacji do prowadzenia książki przycho

do stawienia czoła nowym wymaganiom za

aktualizowany system do obsługi sfery fi-

leży od tego, do kogo jest adresowana i jak

nansowo-księgowej. Podobnie biurom ra

została dostarczona.

chunkowym.

A więc tylko część aplikacji będzie
przydatna?

Producenci oprogramowania z re
guły dostosowują swoje systemy
do zmieniających się przepisów
prawa.

dów i rozchodów, któ

Biorąc pod uwagę progra

re zapewni kompleksową

my tzw. pudełkowe, kie

obsługę JPK.

rowane do mniejszych

Również InsERT tak postępuje - użytkow

firm, zazwyczaj przyja

nicy programów z linii InsERT nexo (Su

Skąd pewność, że
użytkowane narzę
dzie zapewni po
trzebną pomoc?

zne dla użytkowników, in

biekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERT GT (Su

tuicyjne i proste w obsłu

biekt, Rachmistrz, Rewizor) oraz Navireo,

dze, to trzeba sprawdzić,

w abonamencie otrzymują narzędzie do za

czy będą zawierały kom

rządzania procesem tworzenia, weryfika

Kluczową rolę odgrywa

plet funkcji do zarządza

cji oraz przekazywania JPK organom podat

tutaj producent oprogra

nia JPK. Ważne jest, by

kowym. InsERT jest przygotowany również

mowania. Powinien on

umożliwiały raportowanie

na rozszerzenie pakietu struktur wcho

na czas dostarczyć kom

dostosowane do indywi

dzących w skład JPK, bo bacznie przyglą

pletnego i na bieżąco aktualizowanego roz

dualnych potrzeb. Jeśli nie zapewniają tego

da się praktycznym aspektom wdrażania

wiązania, które umożliwi generowanie, we

to trzeba się skontaktować z dostawcą na

JPK, by modyfikować systemy, odpowied

ryfikowanie i przekazywanie JPK fiskusowi.

rzędzia lub firmą, która dokonała wdroże

nio do zmieniających się wymagań. Użyt

Podobnie, jak w przypadku innych tego

nia. Należy podkreślić, że mikro przedsię

kownicy systemów Insertu mogą więc spać

typu zmian, gotowość użytkowanej aplikacji

biorcom powinien wystarczyć na bieżąco

spokojnie.

