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Rejestr VAT

Program REJESTRY VAT ułatwia i przyspiesza prowadzenie ewidencji
zakupu i sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie VAT.
Funkcje programu:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

prowadzenie ewidencji w oparciu o faktury zakupu lub sprzedaży,
możliwość wyodrębnienia wielkości zakupów i sprzedaży oraz podatku VAT według stawek
podatkowych oraz miesiąca rozliczenia podatku,
automatyczne, (opcja zmiany ) numerowanie dokumentu księgowego zgodnego z FK
określenie wartości zakupów i sprzedaży oraz naliczonego i należnego podatku VAT
za dowolny okres,
tworzenie zestawień zawierających wartość zakupów i sprzedaży oraz wartość naliczonego
i należnego podatku VAT według dowolnie określonych (definiowanych przez użytkownika)
rodzajów zakupu / sprzedaży np. według kont magazynowych, kont kosztów lub kont sprzedaży,
prowadzenie ewidencji faktur korygujących,
możliwość potwierdzania zapłat i rozliczanie zaliczek – ewidencja zakupów gotówkowych,
tworzenie dokumentów księgowych zgodnych z programem FK ( według schematu
księgowania definiowanego przez użytkownika ),
możliwość księgowania na kontach kosztów w układzie rodzajowym oraz według miejsc ich
powstawania lub na kontach sprzedaży ( w rejestrze sprzedaży ).
wygodne rejestrowanie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów –automatyczne
rozksięgowanie dokumentu.
przygotowanie informacji do automatycznego tworzenia deklaracji VAT-7 – na styku z FK

Zalety programu:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenia jednolitej listy w rejestrze z możliwością uporządkowania po ( numer faktury,
NIP, numer PZ, numer dokumentu w FK )
• duża ilość informacji w układzie wiersz/ kolumna do szerokości ekranu monitora.
• łatwe, różnorodne i szybkie wyszukiwanie dokumentu, firmy .
• elastyczne dopasowanie okna ( ilości kolumn ) do wielkości monitora.
możliwość rejestrowania wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
uporządkowanie, przyspieszenie ewidencji i rozliczania podatku VAT (deklaracja VAT-7),
natychmiastowe tworzenie różnorodnych sprawozdań,
możliwość wykorzystania oraz uaktualniania kartotek kont księgowych i kontrahentów
programu FINANSOWO - KSIĘGOWEGO ( firmy TYTAN Sp. z o.o.),
współpraca z programem GOSPODARKA MATERIAŁOWA – tworzenie dokumentów PZ,
możliwość rejestracji odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów,
obsługa kont zaangażowania ( dotyczy zakładów budżetowych ),
duża liczba parametrów umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb
użytkownika.
logowanie na użytkownika i hasło + przyznawanie praw dopisywanie/ przeglądanie.
operowanie myszką lub/i klawiaturą, sprawna zmiana pól myszką. (przyspieszenie)
zmodernizowany, elastyczny mechanizm wydruków i zmiany czy dodania drukarki.
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