
 

 

enova365 KSIĘGOWOŚĆ - różnice między wersjami 

 

Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna* 

Ewidencja ryczałtowa 
   

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 
 

  
 

Rozliczenia podatku VAT 
   

Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych 
   

Rozliczenia podatku VAT metodą kasową 
   

Rozliczenia VAT naliczonego wg struktury sprzedaży     

eDeklaracje    

Deklaracje VAT-UE    

Matryce dokumentów    

Opis analityczny do dokumentów    

Rozliczenia międzyokresowe kosztów    

Noty korygujące    

Bufor księgowań    

Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości    

Ewidencja operacji kasowych i bankowych    

Matryce zapłat    

Kontrola rozrachunków    

Rozrachunki w walutach obcych    

Obliczanie różnic kursowych    

Dokumenty rozliczeniowe  
(kompensaty, cesje, rozliczenia zaliczek, rozliczenia 
delegacji) 

   

Split payment    

Jednolity Plik Kontrolny    

Biała lista podatników    

Złe długi PIT CIT    

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO    

Księgowość oparta o plan kont    

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów  
oparta o plan kont 

   

Schematy księgowe    

Podzielniki kosztów (Schematy podziałowe)    

Automatyczne przeksięgowania    

Automatyczne rozliczenia kosztów    

Definiowalne zestawienia księgowe    



 

 

 
* W celu poznania pełnych możliwości wersji platynowej prosimy 

o kontakt z Autoryzowanym Partnerem enova365. 

 

 Ewidencja ryczałtowa – mechanizmy umożliwiające prowadzenie uproszczonej 

ewidencji przychodów przez podatników  rozliczających podatek dochodowy na 

zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców. Wraz 

z tymi mechanizmami dostępne są wszystkie mechanizmy wspomagające 

rozliczanie podatku VAT. 

 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – funkcjonalność systemu 

umożliwiająca prowadzenie uproszczonej księgowości. 

 Rozliczenia podatku VAT – funkcjonalność systemu umożliwiające 

prowadzenie rozliczeń podatku VAT. Na funkcjonalność składają się następujące 

mechanizmy: ewidencja dokumentów VAT, rejestry VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-

UE. 

 Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu i importu - 

dostępne w systemie mechanizmy wspomagające rozliczenie podatku VAT 

w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu towarów 

i usług. 

 Rozliczenia podatku VAT metodą kasową – mechanizmy ustalania terminów 

ujęcia dokumentów VAT w rejestrze na podstawie analizy zapłat rozliczających 

należności lub zobowiązania wynikające z tych dokumentów. Rozliczenia takie 

mogą być dokonywane również częściowo i w różnych okresach rozliczeń 

podatku VAT.  

 Rozliczenia VAT naliczonego wg struktury sprzedaży – możliwość rozliczania 

podatku VAT naliczonego proporcjonalnie na podstawie struktury sprzedaży 

(udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem). Dostępne 

mechanizmy wspomagają prowadzenie rozliczeń bieżących oraz dokonywanie 

rocznych korekt rozliczeń. 

 eDeklaracje – mechanizm umożliwiający wysyłanie do systemu podatkowego 

elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym. eDeklaracje 

są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym 

urzędowym potwierdzeniem odbioru.  

Noty odsetkowe    

Potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty    

Mechanizm RMK     

Ewidencja MOSS    

e-sprawozdania finansowe    

Centralizacja VAT    

Preliminarz Ewidencji środków pieniężnych    

Wielooddziałowość podstawowa    

Prawa do kas i ewidencji bankowych    

Prawa do definicji dokumentów    

Mechanizmy cech oraz zadań systemowych    

Moduły dodatkowe    

Znacznie więcej możliwości*    



 

 

 Matryce dokumentów – umożliwiają stworzenie szablonów dokumentów 

z różnymi domyślnymi informacjami np. opisem, podmiotem, stawką VAT, 

sposobem podziału wartości dokumentu, kontem księgowym itp. Matryce 

znacząco przyspieszają wprowadzanie dokumentów do systemu. 

 Opis analityczny do dokumentów – dodatkowa, wielowymiarowa informacja 

analityczna rejestrowana dla dokumentu. Wartość dokumentu lub jego pozycji 

może być rozpisywana wg wielu różnych kryteriów, np. ujęcie na kontach 

kosztów. Opis analityczny może być wykorzystywany przez schematy księgowe 

do tworzenia dekretów. 

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów – mechanizmy służące do usprawnienia 

ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mają być kwalifikowane do 

kosztów uzyskania przychodów nie jednorazowo w momencie ich poniesienia, 

lecz sukcesywnie w częściach w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

 Noty korygujące – możliwość wystawiania not korygujących do dokumentów 

własnych i obcych. 

 Bufor księgowań – jest to miejsce, w którym można jeszcze przed 

wprowadzeniem i zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów dokonywać 

poprawek. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy 

dokumenty, czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów (np. dokument 

wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia). Daje to możliwość efektywnego 

zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto, Bufor daje 

możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych. 

 Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości – import dokumentów 

zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz 

dokumentów magazynowych z plików w formacie .txt (CDN) i .xml (CDN 

!Optima). Po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe dostępny jest 

również import dokumentów z plików w formacie enova365TXT. 

 Ewidencja operacji kasowych i bankowych – ewidencja operacji kasowych KP 

i KW, raportów kasowych oraz wyciągów bankowych. Po zainstalowaniu dodatku 

istnieje możliwość importowania elektronicznych wyciągów bankowych. 

 Matryce zapłat – umożliwiają tworzenie szablonów operacji kasowych 

i bankowych z zapisanymi różnymi domyślnymi informacjami np. opis, podmiot, 

kwota, konto księgowe. Matryce mogą być automatycznie uruchamiane podczas 

importu wyciągów bankowych. 

 Kontrola rozrachunków – mechanizmy i raporty umożliwiające analizę sald 

rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, analizę szczegółów 

nierozliczonych rozrachunków (kwot, przeterminowania, sposobów zapłaty itp.) 

oraz analizę dokonanych zapłat i rozliczeń. 

 Rozrachunki w walutach obcych – mechanizmy pozwalające na pełną 

ewidencje i obsługę rozrachunków w walutach obcych oraz zapłat tych 

rozrachunków. 

 Obliczanie różnic kursowych – mechanizmy uzupełniające księgowe 

rozliczenia rozrachunków w walutach obcych o automatyczne obliczenie różnic 

kursowych od rozrachunków, różnic kursowych od własnych środków 

walutowych w kasie i na rachunkach bankowych oraz o automatycznie 

wykonywaną wycenę bilansową. 

 Dokumenty rozliczeniowe (kompensaty, cesje, rozliczenia zaliczek, rozliczenia 

delegacji) – dokumenty umożliwiające przeprowadzenie w obszarze 

rozrachunków rozliczeń bezgotówkowych. 

 Split payment – o zastosowaniu mechanizmu płatności podzielonej (MPP) 

decydować będzie nabywca towaru lub świadczonej usługi udokumentowanych 



 

 

fakturą VAT. Mechanizm podzielonej płatności VAT zakłada zapłatę za fakturę 

VAT w formie jednego przelewu na 2 rachunki bankowe. 

 Biała lista podatników – to mechanizmy umożliwiające komunikację online 

z wykazem podatników VAT, a w ramach tej konsultacji weryfikację statusu 

kontrahenta i jego rachunków bankowych. 

 Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – to plik o określonej strukturze logicznej, 

zawierający zapis ksiąg oraz dowodów księgowych, który podatnik zobowiązany 

jest przekazywać na żądanie organu podatkowego. 

 Księgowość oparta o plan kont – zestaw mechanizmów umożliwiających 

prowadzenie pełnej księgowości opartej o plan kont zgodnie z zasadami ustawy 

o rachunkowości lub MSR.  

 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oparta o plan kont – 

mechanizm umożliwiający powiązanie kont przychodów i kosztów z kolumnami 

KPiR i prowadzenie na tej podstawie równoległej  dodatkowej ewidencji 

przychodów i kosztów w postaci zapisów KPiR. 

 Schematy księgowe – definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie 

dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. 

 Podzielniki kosztów (Schematy podziałowe) – definiowalne mechanizmy 

umożliwiające automatyzację podziału wartości różnych dokumentów 

i tworzenie na tej podstawie opisu analitycznego. 

 Automatyczne przeksięgowania – dostępny w ramach schematów księgowych 

definiowalny mechanizm automatycznych przeksięgowań. 

 Automatyczne rozliczenia kosztów – dostępny w ramach schematów 

księgowych  definiowalny mechanizm rozliczeń kosztów i przychodów wg 

różnych wskaźników. 

 Definiowalne zestawienia księgowe – zestawienia obliczane na podstawie 

wartości sald i obrotówo kont, analizy zapisów w dzienniku księgowań lub 

analizy opisu analitycznego. 

 Noty odsetkowe – tworzone automatycznie na podstawie analizy 

przeterminowanych zapłat i rozliczeń należności. 

 Potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty – tworzone automatycznie 

i zapisywane w systemie dokumenty potwierdzające stan rozrachunków 

z kontrahentami. 

 Mechanizm RMK – służy do usprawnienia ewidencjonowania 

i rozliczania wydatków, które mają być kwalifikowane do kosztów uzyskania 

przychodów nie jednorazowo w momencie ich poniesienia, lecz sukcesywnie 

w jakiejś części w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

 Ewidencja MOSS – to nowelizacja ustawy o VAT, wynikająca 

z konieczności dostosowania przepisów krajowych do prawa unijnego, 

wprowadza dla niektórych rodzajów usług zasadniczą zmianę 

w dokumentowaniu ich świadczenia oraz określania miejsca opodatkowania. 

 Sprawozdania finansowe – muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz 

formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

 Centralizacja VAT - od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje centralizacja rozliczeń 

w jednostkach samorządu terytorialnego, zgodnie z którym jednostka 

samorządu terytorialnego musi rozliczać podatek VAT wspólnie ze wszystkimi 

swoimi jednostkami organizacyjnymi.  

 Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych – mechanizm umożliwiający 

prognozowanie stanu gotówki na podstawie aktualnego salda gotówki terminów 



 

 

płatności wynikających z zarejestrowanych w systemie dokumentów. 

Preliminarz EŚP nie występuje samodzielnie i wymaga dodatkowej licencji 

przynajmniej jednego modułu, pozwalającego na generowanie dokumentów 

sprzedaży i zakupu (Faktury, Handel, Księga Podatkowa oraz Księga Handlowa). 

 Wielooddziałowość podstawowa – mechanizmy umożliwiające 

ewidencjonowanie dokumentów księgowych odrębnie dla każdego oddziału, 

prowadzenie dziennika księgowań z podziałem na oddziały oraz wyodrębnienie 

w planie kont,  kont oddziałów. Mechanizmy powiązane są z systemem praw 

dostępu, co daje możliwość określania praw dostępu do elementów związanych 

z poszczególnymi oddziałami. 

 Prawa do kas i ewidencji bankowych – możliwość definiowania dla 

poszczególnych operatorów praw dostępu do kas i ewidencji operacji 

bankowych. 

 Prawa do definicji dokumentów – możliwość definiowania dla każdego 

z  operatorówo praw dostępu do poszczególnych definicji dokumentów. 

 Mechanizm Cech - to dodatkowe, definiowalne pola zawierające dane, za 

pomocą których można opisywać obiekty systemowe. wprowadzając dowolną 

liczbę dodatkowych informacji w postaci tekstowej, liczbowej, kwotowej, 

słownikowej, algorytmicznej lub wg daty. Funkcjonalność  dostępna we 

wszystkich modułach w wersji złotej lub wyższej. 

 Mechanizm Zadań systemowych - (pot. task) pozwala na skonfigurowanie 

czynności (akcji), takich jak:  generowanie przypomnień dla użytkownika, 

wysyłanie e-maili, dodatkowa weryfikacja wprowadzanych danych itp. Czynności 

te mogą być wykonywane automatycznie lub "na żądanie". Pozwala to na 

elastyczne dostosowywanie funkcjonalności programu do potrzeb użytkownika. 

 Moduły dodatkowe – enova365 analizy MS Excel, enova365 Elektroniczne 

Wyciągi Bankowe, enova365 Wirtualne Wyciągi Bankowe, enova365 Importy 

Księgowe, enova365 Eksporty Księgowe, enova365 Praca na wielu bazach. 

 


