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Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
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e-Sprawozdanie Finansowe
e-Sprawozdanie Finansowe jest to sprawozdanie sporządzone w odpowiedniej strukturze logicznej w formacie XML. Po wypełnieniu i

zatwierdzeniu formularza sprawozdania z poziomu czynności dostępna jest kolejna funkcja Generuj e-Sprawozdanie.

Generowanie e-Sprawozdania
Generator tworzy e-Sprawozdanie w odpowiedniej strukturze i formacie XML pobierając dane z uzupełnionego formularza, konfiguracji i

dołączonych załączników z zakładki Objaśnienia. Podczas generowania uruchamia się dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność
wygenerowanego e-Sprawozdania Finansowego wraz z informacją o ewentualnych błędach. Tryb komunikatów walidatora można ustawić w
Narzędzia/Opcje/Księgowość/Sprawozdania finansowe/Weryfikacja XML podczas generowania, które mogą przybierać wartości:

Brak weryfikacji
Informacja do logu
Błąd

Po wygenerowaniu e-Sprawozdania pojawia się kolejna zakładka e-Sprawozdanie z danymi w odpowiedniej strukturze. Dane zapisywane są do
bazy danych. Natomiast na formularzu sprawozdania finansowego zmienia się stan na Do podpisania.

Podpisywanie e-Sprawozdania
Z poziomu enova365 istnieje możliwość podpisu e-Sprawozdania Finansowego za pomocą podpisu kwalifikowanego, podobnie jak w przypadku

e-Deklaracji. Czynność dostępna jest w stanie Do podpisania. W wersji 15.3 możliwość podpisu przewidziana jest dla jednostek wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy wybrać czynność Podpisz XML e-Sprawozdania i następnie wskazać zainstalowany wcześniej odpowiedni certyfikat związany z
podpisem elektronicznym. Opis dotyczący instalacji certyfikatów został opisany w artykule https://dok.enova365.pl/Topic/32183. Czynność można
wykonać wielokrotnie dla różnych podpisów.
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Zarządzanie podpisami
Po podpisaniu, przez pierwszą osobę, pojawia się kolejna zakładka z danymi osób podpisami pod e-Sprawozdaniem Finansowym. Dodatkowo z

tego poziomu istnieje możliwość usuwania podpisów osób, które wcześniej podpisały wygenerowane e-Sprawozdanie.

Wysyłka e-Sprawozdania
Wysyłka e-Sprawozdania Finansowego odbywa się poza systemem enova365. Eksport pliku XML e-Sprawozdania Finansowego należy wykonać

wybierając czynności Eksportuj XML e-Sprawozdania z poziomu formularza sprawozdania księgowego. Zapisujemy go na dysku komputera w
lokalizacji wybranej przez Operatora. Jeśli plik został podpisany z poziomu enova365 to do ostatecznego pliku XML e-Sprawozdania Finansowego
została dodana odpowiednia sygnatura na końcu pliku XML.
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Plik e-Sprawozdania Finansowego musi zostać podpisany przez wszystkie wymagane osoby za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu
zaufanego. W zależności od rodzaju podmiotu mają go złożyć:

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych
zgodnych z MSR, przesyłają e-sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. Obecnym kanałem komunikacji jest portal
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-Sprawozdania
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania podatkowego. Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację e-
sprawozdania umożliwiającą wysyłkę e-Sprawozdania dostępną pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/
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Pomoc techniczna - 12 34 92 810, techniczne@enova.pl
Pomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, place@enova.pl

Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, ksiegowosc@enova.pl
Pomoc Handel - 12 34 92 840, handel@enova.pl

Pomoc CRM - 12 34 92 850, crm@enova.pl
Pomoc Workflow & DMS - 12 34 92 860, workflow@enova.pl

Pomoc BI - 12 34 92 865, BI@enova.pl

Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel. 12 34 92 800,
e-mail: info@enova.pl,
www.enova.pl


	Spis treści
	e-Sprawozdanie Finansowe
	Generowanie e-Sprawozdania
	Podpisywanie e-Sprawozdania
	Zarządzanie podpisami

	Wysyłka e-Sprawozdania


