
Program EPP – Ewidencja Podatkowa Pracowników jest programem, w wersji podstawowej słuŜącym do 
automatycznego wypełniania formularzy PIT, CIT,  a takŜe dokumentów: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, danymi 
pracowników i firmy, które zostały dodane do bazy EPP.  
UWAGA! – Ze względu na inną konstrukcję paska narzędziowego w Excelu 2007 niŜ w wersjach poprzednich,  
po uruchomieniu EPP, naleŜy kliknąć kursorem myszy ostatnią zakładkę o nazwie „Dodatki” . Znajdują się tam 
opcje programu Ewidencji Podatkowej Pracowników.  
 
Przed automatycznym wypełnieniem formularza danymi naleŜy upewnić się, Ŝe wskazaliśmy wiersz w 
którym umieszczone są dane pracownika, którymi dokument ma zostać wypełniony. 
 
Dodawanie Pracowników 
Proces dodawania danych pracowników do bazy rozpoczynamy wybierając pierwszą kategorię Pracownicy. 
UmoŜliwia ona takŜe edycję i usuwanie pracownika z bazy. NaleŜy pamiętać, iŜ edycji lub usunięciu podlega 
rekord, na którym aktualnie ustawiony jest kursor  myszy. 
 

 
 
Dodawanie danych firmowych 
Oprócz danych pracowniczych EPP umoŜliwia umieszczenie w bazie nazwy firmy, w której zatrudnieni są 
pracownicy. 

Dokonuje się tego poprzez kategorię: Narzędzia -> Ustawienia -> O firmie. 
 

 

 
 
 
Dodawanie plików formularzy do programu 
Aby rozpocząć wypełnianie formularzy, naleŜy wskazać lokalizację pliku formularza. W kategorii Narzędzia -> 
Ustawienia -> PołoŜenie plików znajdują się posegregowane na grupy dokumenty podatkowe. W celu dodania 
formularza, naleŜy dwukrotnie kliknąć na jego nazwę, następnie wskazać jego lokalizację na dysku. Od tej chwili 
w przypadku chęci wypełnienia wskazanego dokumentu, EPP będzie zawsze odnosił się do lokalizacji wskazanej 



w zakładce PołoŜenie plików. W przypadku przeniesienia pliku do innego katalogu, naleŜy pamiętać o 
konieczności powtórnego zaktualizowania jego lokalizacji na dysku w programie EPP.  
 

 
 
Po wskazaniu lokalizacji formularza pojawi się on w kategorii Dokumenty podatkowe, w przypisanym sobie dziale.  
Automatyczne wypełnienie formularza danymi pracownika, na którym aktualnie jest ustawiony kursor myszki 
nastąpi poprzez wskazanie go w kategorii Dokumenty podatkowe. 
 

 
 
MoŜliwe jest takŜe wypełnienie dokumentu podatkowego danymi poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na 
danych osobowych pracownika. Pojawia się okienko z listą dodanych do EPP dokumentów. Wypełnienie danymi 
następuje poprzez wybór danego formularza.  
 

   


