
Najważniejsze możliwości:

Rachmistrz nexo to nowoczesny program do obsługi  
prostej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących 
księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie  
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjo-
nalność oraz prosta, intuicyjna obsługa sprawiają, że prowa-
dzenie ewidencji z programem przebiega szybko i sprawnie.

Rachmistrz nexo został wyposażony w szereg funkcji, uła-
twiających prowadzenie księgowości - od ewidencji VAT, 
umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie 
deklaracji skarbowych, plików JPK_VAT i ZUS, operacje kaso-
we i na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków. 
Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja doku-
mentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków. 

 ○ prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego  
(płynne przejście między różnymi formami księgowości);

 ○ ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża),  
rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością  
tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT bądź JPK_FA;

 ○ ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie  
i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca  
użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia  
i remanentów;

 ○ podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych  
oraz umów o pracę;

 ○ zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez  
ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;

 ○ ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz  
pojazdów firmowych bądź leasingowanych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT.

 ○ pobieranie adresów kontrahentów z bazy GUS czy CEiDG oraz sprawdzanie statusu podatników VAT  
w bazach danych Ministerstwa Finansów.

Program jest częścią zintegrowanego pakietu InsERT nexo,  
w skład którego wchodzą również Subiekt nexo (obsługa 
sprzedaży i gospodarki magazynowej), Rewizor nexo (finan-
se i księgowość), Gratyfikant nexo (kadry i płace) oraz Gestor 
nexo (zarządzanie relacjami z klientami). 

Dodatkowym atutem Rachmistrza nexo jest jego intuicyjność. 
Program można łatwo dostosować do specyficznych potrzeb 
księgowych danego przedsiębiorstwa, poprzez wyłączenie 
obsługi niektórych funkcjonalności oraz dostępu do opcji.  
Istnieje także możliwość określenia, w której bazie danych ma 
być sprawdzany dany kontrahent (GUS, VIES, CEiDG, portal 
Ministerstwa Finansów) oraz dostosowania wewnętrznego 
klienta poczty e-mail do korespondencji z klientami.

system do prowadzenia księgi przychodów  
i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego



Pozostałe funkcjonalności:

 ○ obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej 
ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do 
Ministerstwa Finansów.

 ○ obsługa operacji kasowych gotówkowych  
i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), 
raporty kasowe;

 ○ obsługa operacji związanych z rachunkami 
bankowymi, polecenia przelewu standardowe, 
ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości 
elektronicznej (off-line i on-line);

 ○ ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie 
różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi 
KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;

 ○ wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych 
rozliczających podatek dochodowy wspólników  
i pracowników oraz podatek VAT;

 ○ wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA)  
oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;

 ○ automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz 
rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;

Cennik:

Rachmistrz nexo cena netto

licencja na 1 stanowisko 449

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – licencja na 1 stanowisko 224

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – rozszerzenie na następne 1 stanowisko 195

licencja na 3 stanowiska 699

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – licencja na 3 stanowiska 349

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – rozszerzenie na następne 3 stanowiska 295

Deklaracje skarbowe - zaliczka miesięczna PIT
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 ○ integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo oraz 
możliwość współpracy z innymi systemami poprzez 
pliki Wymiany dokumentów EPP, JPK_VAT, JPK_FA;

 ○ realizacja wytycznych RODO: zgody na przetwarzanie 
danych, monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych;

 ○ możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować  

wszystkie funkcje programu). 
pobierz.insert.com.pl


