
JPK z dowolnego 
systemu już za 50 zł 
dzięki enova365 EDI

Dla kogo: Założenia oferty:

enova365 EDI
50 zł netto zamiast 1 990 zł

enova 365 Księga Handlowa
(pełna księgowość) od 2 290 zł
lub enova365 Księga Podatkowa 
(uproszczona księgowość) od 
450 zł netto oraz enova365 EDI 
50 zł netto zamiast 1 990 zł

Od 1 stycznia 2018 roku mikro przedsiębiorcy zobowiązani będą do dostarczenia Urzędowi Skarbowemu szczegóło-

wych danych związanych z rejestrami VAT w okresach miesięcznych w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. 
Natomiast od 1 lipca 2018 roku wszystkie przedsiębiorstwa będą dostarczać na żądanie pozostałe sześć struktur JPK.

generowania oraz wysyłki plików JPK. Przygotowaliśmy ofertę, dzięki której będą Państwo w stanie przygotować się 
do wymogów jakie będą obowiązywać od 1 stycznia. 2018 roku.

Warto przypomnieć, że enova365 zapewnia swoim klientom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wraz z moż

-
liwością sprawdzenia poprawności plików przed wysłaniem. Klienci enova365 z aktualną gwarancją otrzymali tę funk

-

cjonalność bezpłatnie w ramach aktualizacji systemu do wersji 11.4 jeszcze przed wejściem w życie ustawy. W przy
-

gwarancję dostosowania do tych zmian w ramach tzw. aktualizacji,  bezpłatnie. 

Bądź gotowy
na e-kontrole!

jeżeli korzystasz z Księgowości 

w enova365 (moduły Księga 

Handlowa lub Księga Podat-

kowa), ale faktury wystawiasz 

w innym oprogramowaniu, 

które nie obsługuje JPK

wystarczy, że kupisz enova365 
EDI, który umożliwi import 
danych z innego systemu do 
enova365, a następnie wyge

-

nerowanie i wysyłkę JPK

wystarczy, że kupisz
enova365 Księgowość oraz 
EDI, który umożliwi import 
danych z innego systemu do 
enova365, a następnie wyge-
nerowanie i wysyłkę JPK

jeżeli korzystasz z oprogra-

mowania, które nie obsłu-

guje JPK, ale nie korzystasz 

jeszcze z enova365

Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne
u Autoryzowanego Partnera enova365 oraz na stronie www.enova.pl

Firmy korzystające
z oprogramowania,
które nie zapewnia
obsługi mechanizmu
generowania i/lub
wysyłki JPK VAT.
Promocja jest skierowana 
do nowych i obecnych 
Klientów.

EDI wspiera w obsłudze:
• scalania plików JPK w przypadku pracy rozproszonej 
• sytuacji, kiedy enova365 korzysta z danych z zewnętrznych systemów, które nie obsługują wysyłki JPK_VAT ale 
umożliwiają wysyłkę danych z rejestru VAT do dowolnego formatu xml.


