Załącznik Nr.1 – Specyfikacja – wymagania bazowe na zakup i wdrożenie
oprogramowania systemu podatkowego wraz z licencją.





































Kompatybilność z istniejącym systemem enova
Zestawienia sald i obrotów
Ewidencja rozrachunków
Obsługa należności i zobowiązań w module Ewidencja Środków Pieniężnych
Przypisy, odpisy, zapłaty
Naliczanie odsetek
Potwierdzenia salda
Nakazy płatnicze
Podstawowe raporty modułów Ewidencja Środków Pieniężnych
(dokumenty nierozliczone, dokumenty wg. terminów płatności, raporty kasowe,
struktura wiekowa należności)
Rejestrowanie właścicieli posiadłości wraz z dowolną listą rodzajów (właściciel,
współwłaściciel, użytkownik, dzierżawiący, najemca)
Rejestrowanie posiadłości na karcie właściciela ( z możliwością rejestrowania wielu
posiadłości)
Historia zapisów
Automatyczne importowanie aktualnych stawek
Zarządzanie listami danych
Wydruki list danych i formularzy
Podział na osoby fizyczne i prawne
Druk wezwania do złożenia informacji podatkowej lub deklaracji podatkowej
Druki wszczynające postępowanie, postanowienia wzywające do zapoznania się z
materiałami dowodowymi
Zmiana decyzji w sprawach ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
leśnego oraz łącznego zobowiązania
Zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Generowanie z systemu decyzji – rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych lub umorzenia zaległości
podatkowych
Dowody wpłat z nazwiskiem podatnika, indywidualnym numerem podatnika, danymi
adresowymi podatnika i gminy
Skutki obniżenia stawek
Druki/ szablony rejestrów wymiarowych
Różnice zmian wymiaru – miesięcznie
Różnice zmian wymiaru – narastająco
Zmiany wymiaru w SWP –miesięcznie
Zmiany wymiaru w FK – miesięcznie
Zmiany wymiaru w SWP –narastająco
Zmiany wymiaru w FK – narastająco
Potwierdzenia odbioru nakazów
Rejestr umorzeń
Rejestr przypisów i odpisów
Upomnienia
Ewidencje upomnień
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Tytuły wykonawcze
Ewidencję tytułów wykonawczych
Majątki oraz posiadłości danego podatnika
Raport FK miesięczny
Raport FK roczny
Historia posiadłości danego majątku
Nie księgowane wymiary
Spis wyborców
Roczny przypisy i odpisy
Zaległości i nadpłaty BO (miejscowościami)
Zaległości BO (imienne)
Nadpłaty BO (imienne)
Zaległości imienne bieżąca data
Nadpłaty bieżąca data
Zaległości z rozbiciem na lata
Działalność gospodarcza
Raport z ilości upomnień (miejscowościami)
Raport z ilości tytułów wykonawczych
Wpłaty dniami imienne wg daty dokument
Wpłaty dniami imienne sołtysów
Wpłaty dniami podsumowanie wg daty dokument
Raport wpłat wg daty dokument
Dzienniki wpłat wg daty wpłaty
Dzienniki wpłat wg daty dokumentu
Kwartał obrotówka
Kwartał zaległości i odsetki
Kwartał obrotówka odsetki, koszty upomnień
Koniec roku zaległości i odsetki
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne, roczne
Prognozy- gospodarstwa
Prognozy- działki
Prognozy- lasy
Prognozy- budynki
Prognozy- grunty nieruchomości
Prognozy- budowle
Użytki rolne – powierzchnia ogółem
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