RAS SERWIS Radosław Springer
45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3
tel.: 077 441 71 71, fax: 077 441 71 70
e-mail: biuro@ras-serwis.com.pl
www.ras-serwis.com.pl; www.symfonia-sklep.pl

DEKLARACJE VAT TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ!!
Już od 1 stycznia 2017 r. firmy będą zobowiązane do składania deklaracji VAT tylko w formie elektronicznej.
Uwaga! Koniec z możliwością korekt: jeżeli wyślesz deklarację w formie papierowej, czekają Cię surowe sankcje.
Czy Państwa firma jest przygotowana do nowego obowiązku?
Skorzystaj z e-Box. To pakiet narzędzi do bezpiecznego: GENEROWANIA, WYPEŁNIANIA, ELEKTRONICZNEGO PODPISYWANIA I
WYSYŁANIA E-DEKLARACJI VAT

Sage e-Box to kompleksowe rozwiązanie które umożliwia:











Wysyłkę struktury JPK_VAT do organów podatkowych – od stycznia 2017
Obsługę pełnego procesu księgowego, od momentu wystawienia faktury w formie elektronicznej, poprzez jej wysłanie w formie elektronicznej,
odebranie potwierdzenia otrzymania, dekretacje na kontach, po zaksięgowanie
Tworzenie e-deklaracji podatkowej firmy oraz pracowników
Tworzenie e-faktur sprzedaży (jedyny format zatwierdzony przez instytucje rządowe) i wysyłanie ich w bezpieczny sposób – zgodnie z obowiązującymi
przepisami, oraz z wykorzystaniem szyfrowanych transmisji danych (SSL) we współpracy z miedzyfirmami.pl
Archiwizacja e-faktury sprzedaży i zakupu bez limitu dokumentów
Odbieranie e-faktury zakupu
Zarządzanie informacją o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur
Podpisywanie i wysyłanie e-deklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów
Odbieranie z serwisu Ministerstwa Finansów urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO)
Sage e-Box zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami oraz całkowite bezpieczeństwo prawne w obszarze finansowo-księgowym i kadrowopłacowym
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Dla kogo przeznaczony jest Sage e-Box ?




dla przedsiębiorców objętych obowiązkiem raportowania struktury JPK_VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
dla firm zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE (dokonujący transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE)
dla obecnie zobligowanych do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, w szczególności:
a.
Zatrudniających powyżej 5 pracowników, którzy maja obowiązek wysyłania elektronicznego PIT oraz VA
b.
Zarejestrowanych jako handlujący wewnątrz UE i wysyłają Deklaracja VAT i VAT UE
c.
Kupujących lub sprzedający towary objęte odwrotnym obciążeniem

Skontaktuj się z nami:
Tel. 77 441 71 71 lub 668 39 8855
Mail: kontakt@ras-serwis.com.pl
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