Sage e-Audytor
Biznesowy serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w
Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK).
Rozwiązanie dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom na polskim rynku bez względu na rodzaj stosowanego
oprogramowania na wielkość firmy czy branżę.
Sage e-Audytor łączy w sobie funkcjonalności:


Przetworzenia wygenerowanego pliku JPK .xml w postać czytelną dla użytkownika.



Weryfikowania poprawności informacji zawartych w plikach JPK, a także zidentyfikowania pomyłek, błędów
oraz obszarów ryzyka podatkowego.



Prezentowania szczegółowych informacji na temat stanu finansowego firmy w postaci czytelnych wykresów i
grafów.

Pakiety dostępu:




Pakiet Basic - Zweryfikuj swoje pliki JPK i sprawdź czy są wolne od błędów. Testy te badają charakterystykę
danych i mają na celu identyfikację przypadków, gdzie raportowane dane nie są ze sobą spójne (np. kwota
opodatkowania jest wyższa niż podstawa opodatkowania).
Pakiet Premium - Zweryfikuj swoje pliki JPK i sprawdź na czym polegają błędy danych w plikach i pomiędzy
nimi. Testy, które weryfikują pliki JPK w ramach Pakietu Premium badają spójność logiczną i merytoryczną
informacji raportowanych przez podatnika, częstokroć wykorzystując dane z poszczególnych struktur JPK (np.
połączenie struktury Ewidencji VAT, Faktur oraz Magazynu).
Dodatkowo Pakiet Premium daje dostęp do intuicyjnego graficznego interfejsu umożliwiającego analizę
dotychczasowej sprzedaży i danych finansowych firmy.
Klient

Zakup

Pakiet Basic

Pakiet Premium

Pakiet 5 NIP’ów

850

1 300

Pakiet 10 NIP’ów

1 600

2 400

Pakiet 30 NIP’ów

3 600

5 000

Pakiet 50 NIP’ów

5 400

6 600

Pakiet 100 NIP’ów

8 400

10 200

Pakiet 150 NIP’ów

13 200

15 600

Małe i średnie firmy*

1 NIP

950

1 450

Duże firmy **

1 NIP

1 500

2 300

Wersja wielofirmowa

Pakiet 10 NIP’ów

3 600

5 000

Biuro Rachunkowe

Ceny odnowień są identyczne jak ceny zakupu pakietów.
* Do grupy „Małe i średnie firmy” zalicza się przedsiębiorcę, który zatrudnia poniżej 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 mln euro.
** Do grupy „Duże firmy” zalicza się przedsiębiorcę, który zatrudnia powyżej 250 pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43
mln euro.

