
Elastyczność 
Pracujesz z dowolną ilością danych, 
nawet kilku podmiotów, pobieranych 
do aplikacji automatycznie z serwera 
ftp firmy.

Pewność
Testujesz jakość i poprawność 
swoich danych zanim wygenerujesz 
na ich podstawie deklaracje oraz inne 
dokumenty podatkowe. 

Zdefiniujesz własny schemat
kalkulacji, który można na 
bieżąco korygować i aktualizować.

Personalizację

Przejrzystość
Stworzysz dowolne raporty, zestawienia 
i symulacje informacji podatkowych 
by zyskać wielopoziomową analizę 
danych księgowo-podatkowych spółki.

Komfort 
Wygenerujesz dokumenty, sprawdzisz 
ich poprawność i za pomocą kilku kliknięć 
złożysz e-deklarację, czy wyślesz JPK. 

Z Taxolite szybko 
wygenerujesz i wyślesz 
Jednolity Plik Kontrolny

Z Taxolite zautomatyzujesz 
procesy podatkowe

Co zyskujesz?

Dane
gromadzisz dane podatkowe 
w jednym miejscu

testujesz i wiesz, 
że dane są poprawne

Kalkulacja
tworzysz własny schemat 
kalkulacji

Deklaracja
zasilasz szablon deklaracji 
wybranymi przez siebie 
kalkulacjami

Wysyłka
bezpośrednio z aplikacji 
wysyłasz deklaracje do 
Ministerstwa Finansów

Dane Klienta

JPK

JPK

sender
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Aplikacja, dzięki której 
zautomatyzujesz i łatwo 
zarządzisz procesami 

Taxolite
Twoje podatki pod kontrolą

pwc.pl/taxolite

Marcin Sidelnik
Dyrektor

marcin.sidelnik@pwc.com.pl
+48 502 184 961

Celestyna Piech
Senior Manager

celestyna.piech@pl.pwc.com
+48 519 506 825

Kontakt

pwc.pl/taxolite

© 2016 PricewaterhouseCoopers Sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do podmiotu lub podmiotów 
wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny i 
niezależny podmiot prawny. Poznaj szczegóły na www.pwc.com/structure

W PwC Polska naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa 
i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy 

dostarczających naszym klientom najwyższą jakość usług w zakresie audytu, 
doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.
Dowiedz się więcej na www.pwc.pl

Z Taxolite przygotujesz:

Jednolity Plik Kontrolny

Kalkulacje VAT

i deklaracje VAT-7

Informacje podumowujące VAT-UE 

Wyliczenia zaliczki z tytułu 

podatku CIT i deklaracje CIT-8

Deklaracje PIT-8C

Informacje IFT-1, IFT-2 oraz IFT-3

Kalkulacje podatku odroczonego

Kalkulacje WSS

Aplikacja gromadzi dane 
finansowe firmy, pozwala 
na ich szybką weryfikację 
i poprawne zamieszczanie 
w kalkulacjach, deklaracjach 
i sprawozdaniach podatkowych


