
Prowadzenie polsko-niemieckich operacji biznesowych to konieczność 

integracji systemów informatycznych, ujednolicenia procedur raportowania 

i controllingu oraz jasnej komunikacji działów księgowych.

DATEV.pl jest przedstawicielem jednej z największych na rynku 

niemieckim firm informatycznych, która skupia wokół siebie 

ponad 40 tysięcy doradców podatkowych. Nasze unikalne 

kompetencje wynikające z połączenia wiedzy i zaplecza 

informatycznego a także znajomości przepisów księgowych 

obu krajów tworzą z nas idealnego partnera merytorycznego 

dla menedżerów spółek polsko-niemieckich. 

Niezależnie od tego czy prowadzisz biznes w Polsce 

czy w Niemczech, nasze wsparcie pozwoli Ci zbudować 

przejrzysty i wiarygodny model rozliczeń finansowych 

oraz w pełni zintegrowane zaplecze informatyczne 

gwarantujące bezpieczny i transparentny przepływ danych  

biznesowo-księgowych. 
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IMPORT / EKSPORT
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OPROGRAMOWANIE
NIEMIECKIE

KONSULTING

Transfer danych finansowych 

spółki polskiej do niemieckiego 

programu finansowo-księgowego

Integracja systemów polskich  

i niemieckich w zakresie wymiany 

danych finansowo-kadrowych

Pakiet oprogramowania  

z zakresu finansów i controllingu 

niemieckiego lidera IT DATEV eG

Świetne kompetencje językowe 

włącznie ze znajomością 

terminologii fachowej

ZNAMY WYZWANIA, Z KTÓRYMI SIĘ SPOTYKASZ!

Trudności  

w powiązaniu polskiego 

planu kont z SKR 03/04

Różnice w systemach 

księgowych  

i podatkowych

Niekompatybilność 

systemów 

informatycznych

Utrudnione raportowanie 

między spółką zależną  

a spółką matką

Problemy 

komunikacyjne

Raportowanie 

w standardzie 

niemieckim BWA
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DATEV Controlling to narzędzie umożliwiające  wymianę danych pomiędzy polskimi i niemieckimi programami  

finansowo-księgowymi. Program pozwala na przeniesienie danych z dowolnego systemu do programu finansowo-księgowego  

DATEV w Niemczech niezależnie od różnic w układzie planu kont i krajowej specyfiki w zakresie polityki rachunkowości.

Łączymy kompetencje technologiczne, merytoryczną wiedzę 

z zakresu sprawozdawczości finansowej, controllingu  

oraz kadr z kompetencjami językowymi. Dzięki temu 

unikalnemu pakietowi kompetencji jesteśmy w stanie 

rozwiązać niemal każde wyzwanie spółki polsko-niemieckiej  

w zakresie transferu i wymiany danych.

Dla polskich firm operujących na terenie Niemiec, które mają 

potrzebę prowadzenia niemieckiej księgowości lub rozliczeń 

kadrowo-płacowych zgodnych z zagranicznymi regulacjami 

oferujemy systemy informatyczne naszej spółki matki  

DATEV eG. Oprogramowanie DATEV to wiodące na rynku 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla procesu budowy 

systemu wymiany danych finansowo-księgowych w spółkach 

polsko-niemieckich. Dzięki doświadczeniu w budowie tej 

klasy systemów i procesów jesteśmy w stanie poza warstwą 

IMPORT / EKSPORT DANYCH

USŁUGI INTEGRACJI

OPROGRAMOWANIE DLA SPÓŁEK POLSKO-NIEMIECKICH

KONSULTING

PROSTA I BEZPIECZNA WYMIANA DANYCH KSIĘGOWYCH DLA SPÓŁEK POLSKO-NIEMIECKICH

Przejrzystość danych Wsparcie Personalizacja

Dzięki DATEV Controlling dane 

finansowe stają się przejrzyste  

i czytelne dla polskiej i niemieckiej 

kadry zarządzającej, co istotnie 

usprawnia funkcje controllingu  

i raportowania finansowego.

Zapewniamy wsparcie na każdym 

etapie procesu budowy systemu 

wymiany danych finansowo-księgowych  

w spółkach polsko-niemieckich 

włącznie z dostosowaniem planu kont 

i wsparciem merytorycznym.

Programy dostosowujemy do 

indywidualnych potrzeb klienta, 

zależnie od profilu spółki oraz 

rodzaju używanego systemu 

finansowo-księgowego.

Nasze dotychczasowe realizacje obejmują m.in. 

dostosowywanie generowania danych finansowych do 

niemieckich sprawozdań BWA, tworzenie profilowanych 

analiz controllingowych, wsparcie dla procesu rozliczeń 

pracowników delegowanych czy generowanie zagranicznych 

przelewów bankowych z systemu księgowego.

niemieckim systemy, rozwijane od kilkudziesięciu lat, 

o szerokim wparciu serwisowym i imponującym zapleczu 

technologicznym. Spółki polsko-niemieckie pracujące  

w Polsce wybierają oprogramowanie DATEV dla prowadzenia 

niemieckich rozliczeń księgowych. 

technologiczną rozwiązania wesprzeć klientów w integracji 

danych na poziomie merytorycznym oferując dostosowanie planu 

kont do stosowanych w Niemczech standardów SKR 03 lub 04 

czy też przyporządkowanie sald kont do pozycji bilansowych.
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