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Benefits Why NTT DATA Business Solutions?

 - Dostosowanie środowiska SAP do polskiej 
specyfiki prawnej 

 - Bieżąca zgodność z wymaganiami technicznymi

 - Krótki czas wdrożenia i niewielkie zaangażowanie 
klienta w prace implementacyjne

 - Zwiększenie bezpieczeństwa przy dokonywaniu 
transakcji z przedsiębiorstwami 

 - Elastyczne dostosowywanie raportowania JPK 
do działalności firmy i łatwa konfiguracja

 - Większy stopień kontroli przesyłanych informacji

 - Bieżący dostęp do wiarygodnych danych

 - Zmniejszenie liczby potencjalnych błędów

 - Zarządzanie płatnościami w całości w systemie SAP

 - Pełna zgodność z przepisami

 - Bogate portfolio autorskich rozszerzeń, które dostosowują 
system SAP do aktualnych przepisów prawnych

 - Pełne wsparcie dostawcy systemu w analizie formalnej, 
konfiguracji rozwiązania oraz po wdrożeniu

 - Dostęp do kompetencji ekspertów, którzy znają aktualne 
regulacje prawne

 - it.JPK –  dostosowanie systemu SAP do raportowania 
Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów

 - it.split payment – obsługa przelewów objętych 
mechanizmem podzielonej płatności 

 - Autorskie rozszerzenia do systemu SAP są objęte 
usługą wsparcia maintenance w kontekście utrzymania 
i rozwoju produktów

Wyzwania Rozwiązania

Korzyści Dlaczego NTT DATA Business Solutions?

Branża: produkcyjna
Produkty: części i akcesoria dla pojazdów użytkowych, transportu autobusowego
i kolejowego
Pracownicy: 440
Przychody: 208 mln zł (2019)
Strona www: http://www.kiel.com.pl/

Kiel Polska sp. z o.o., Nowy Tomyśl, Polska

PEŁNA ZGODNOŚĆ Z POLSKĄ 
SPECYFIKĄ PRAWNĄ 
I WYMAGANIAMI BIZNESU
Szczególny nacisk kładziemy na systemy IT zgodne z warunkami 
prawnymi i technicznymi. Dostosowanie środowiska SAP do obsługi 
procesów finansowych jest dla nas priorytetem. Do takich obszarów 
należy JPK i split payment.

Renata Mikołajczyk, Chief Accountant, Kiel Polska sp. z o.o. 



NTT DATA Business Solutions

05/2021

Obserwuj nas na

Więcej informacji znajdziesz
na naszej stronie:

www.nttdata-solutions.com

Od 1 kwietnia 2021 roku, itelligence działa jako NTT DATA Business Solutions

Globalny zasięg i regionalny rozwój 
Firma Kiel jest jednym z wiodących producentów systemów 
siedzień dla pojazdów użytkowych oraz transportu publicz-
nego. Eskpansja grupy Kiel dotyczy wszystkich grup pro-
duktów: siedzeń autobusowych i kolejowych klasy premium 
oraz siedzeń pasażerskich. Aktualnie klient ma swoje siedzi-
by na prawie wszystkich rynkach europejskich, 
a także w Ameryce Północnej, Australii, na Bliskim 
Wschodzie i w Azji. Równolegle z globalnym zasięgiem, 
firma duży nacisk kładzie na rozwój regionalny, zwracając 
szczególną uwagę na dostosowanie systemów IT do lokal-
nej specyfiki prawnej. W Polsce w szczególności dotyczy 
to procesów finansowo-księgowych, do których obsługi 
używane są it.JPK i it.split payment – autorskie rozszerzenia 
do systemu SAP od NTT DATA Business Solutions.   

Pełna obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego
Od 2018 roku raportowanie danych jest obowiązkowe dla 
wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi płatnikami 
VAT. Ministerstwo Finansów cały czas rozwija struktury 
JPK, co przekłada się na wprowadzanie kolejnych zmian 
w stosowanym systemie. Dlatego kluczowe jest bieżące 
przystosowywanie używanego rozwiązania. „NTT DATA 
Business Solutions zapewnia ciągłą zgodność rozwiązania 
it.jpk z bieżącymi wymaganiami prawnymi i technicznymi, 
co jest niezbędne dla prawidłowego raportowania JPK” 
– mówi Renata Mikołajczyk, Chief Accountant w Kiel 
Polska sp. z o.o. 

Rozszerzenie it.JPK poprawia proces generowania 
i dystrybucji pliku JPK, niezależnie od branży i rodzaju 
działalności. Podstawowe funkcjonalności narzędzia 
uwzględniają obsługę ksiąg rachunkowych, wyciągów 
bankowych, ewidencji zakupów i spredaży, czy faktur VAT. 
Dane zintegrowane są z systemem SAP, co pozwala na ich 
przejrzystą prezentację w jednym systemie. Rozwiązanie 
można również rozszerzyć o dodatkowe funkcjonalności, 
m.in. wydruk deklaracji VAT, backup konfiguracji, czy edycję 

danych JPK. Wszystko to pozwala na zwiększenie zakresu 
operacji na danych i kontrolę przesyłanych informacji. 

Mechanizm płatności podzielonej w SAP
Płatności, w których występuje podatek VAT, zgodnie 
z przepisami, objęte są mechanizmem split payment 
(płatności podzielonej). Kwota płatności za fakturę 
podzielona jest na dwie osobno rozliczane części: kwotę 
netto (trafia na rachunek bankowy kontrahenta) oraz kwotę 
podatku VAT (trafia na dedykowane temu celowi subkonto 
podmiotu, z którym dokonuje się transakcji).  

Obsługa płatności podzielonej w systemie SAP ERP oraz 
SAP S/4HANA możliwa jest dzięki rozszerzeniu it.split 
payment. „Szybkie wdrożenie oraz pełna integracja 
z systemem SAP pozwoliła na korzystanie z rozwiązania już 
po kilku dniach od rozpoczęcia wdrożenia” – mówi Renata 
Mikołajczyk. Przykładowe procesy obsługiwane w ramach 
rozwiązania to płatności całej kwoty VAT, płatności 
częściowe i ratalne, czy zwrot do odbiorcy.
 
Pełna zgodność z aktualnymi przepisami
Autorskie rozszerzenia NTT DATA Business Solutions 
dostosowują system SAP do nowych regulacji prawnych 
zgodnie z wyznaczonymi terminami. Priorytetem jest 
obsługa procesów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W ramach opracowanych rozwiązań zapewniona jest usługa 
maintenance – utrzymania rozwiązań po ich wdrożeniu. 
Przez cały okres współpracy dostawcy i klienta ważna jest 
rola ekspertów, którzy posiadają wiedzę w zakresie nowych 
zaleceń ustawodawczych.

wdrożeń autorskich 
rozszerzeń, które 
dostosowują środowisko 
SAP do polskiej 
specyfiki prawnej. 
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https://twitter.com/NDBS_Global
https://www.linkedin.com/company/ntt-data-business-solutions/
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutionsPoland
https://www.youtube.com/channel/UCGwssUZWbkXapS1J1QqYu7A

