Integrator plików JPK
Dokumentacja użytkownika

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieujętych w niniejszej
dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z
fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych
systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.
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1 Cel i założenia rozwiązania
Celem aplikacji jest generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych korzystając z różnych źródeł danych, takich
jak Symfonia ERP 2013 – 2016, Tabele SQL oraz arkusze Excel.
Założeniem aplikacji jest generowanie plików o następujących typach:
•
•
•
•
•
•
•

JPK_V7K(2),
JPK_V7M(2),
JPK_VAT,
JPK_KR,
JPK_FA,
JPK_WB,
JPK_MAG.

Ponad to aplikacja pozwala na scalanie plików JPK_V7K(2) i JPK_V7M(2) pochodzących z różnych źródeł,
edycję wszystkich plików oraz wysyłkę gotowych plików JPK do Ministerstwa. Do działania aplikacji potrzebna
jest baza danych MSSQL Server 2014 lub 2016 w wersji minimum Express.
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2 Ogólne zasady funkcjonowania aplikacji
Niniejszy system przedstawiany jest na ekranie komputera za pomocą okna, wewnątrz którego otwierane są
wszystkie karty. W prawym górnym rogu są widoczne przyciski, które pozwalają na automatyczne ukrywanie
wstążki oraz minimalizację i maksymalizację okna, jak również jego zamknięcie – równoznaczne z
zakończeniem pracy z programem. Poniżej wymienionych przycisków znajduje się również przycisk
odpowiadający za zamknięcie obecnego widoku. Ponadto w lewym górnym rogu okna widoczny jest przycisk,
który pozwala dostosować pasek szybkiego dostępu nad wstążką.

W górnej części okna przedstawione jest menu główne, które zawiera przyciski odpowiedzialne za wykonywanie
poszczególnych akcji, przyporządkowane do grup oraz przycisk, po którego użyciu wyświetla się menu boczne,
gdzie można odnaleźć ustawienia aplikacji oraz podejrzeć informacje o aktualnej licencji i programie.

Podczas przeglądania kart, z lewej strony ukazana jest lista aktualnie otwartych grup oraz wybranych w nich
akcji. W dolnej części listy wyświetlają się otwarte grupy, pomiędzy którymi można się przełączać, zaś w górnej
części są widoczne wykonywane akcje z wybranej grupy.
Karty można zamykać klikając ikonkę
ukazującą się po najechaniu myszką na nazwę wykonywanej akcji,
bądź przyciskiem w prawym górnym rogu okna programu.
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Przyciski w menu głównym

2.1

Przyciski w menu głównym są przyporządkowane do pięciu grup: Generowanie, Podgląd, Wysyłka, Wyjście
oraz Aplikacja i obejmują:
•

Scalanie – scalanie kilku plików w jeden;

•

Wybierz źródło – wybór źródła, na podstawie którego zostaną generowane pliki,

•

Podgląd pliku JPK – podgląd istniejącego już pliku;

•

Wyślij plik JPK – wysyłka do ministerstwa;

•

Wyloguj się – wylogowanie się z systemu;

•

Uproszczona aktualizacja – wykonanie aktualizacji wersji.

Kliknięcie na dany przycisk powoduje otwarcie odpowiadającej mu karty. Karty wyświetlają się w środkowej
części okna. Te, w których przechowywana jest znaczna ilość informacji posiadają suwaki, pozwalające na
przesuwanie karty, dzięki czemu użytkownik ma swobodny dostęp do wszystkich danych.
Po otwarciu karty, na wstążce może pojawić się dodatkowa zakładka pokazująca akcje aktualnie otwartej karty.
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3 Okno logowania
Aby mieć możliwość wykonywania akcji w programie, konieczne jest założenie bazy danych oraz zalogowanie
się do niej. Po uruchomieniu programu wyświetli się okno logowania, gdzie w Ustawieniach należy wybrać
odpowiednią opcję.

3.1

Zakładanie bazy

Po wybraniu w polu Ustawień opcji Załóż nową bazę ukaże się okno, w którym należy podać dane. W polu
Serwer SQL należy wybrać serwer SQL, na którym zostanie założona baza danych. Po rozwinięciu listy
serwerów wyświetlą się tylko te, które są lokalnie na komputerze, natomiast jeżeli użytkownik chce się połączyć
z serwerem z sieci, powinien kliknąć na pole oznaczone strzałkami tworzącymi okrąg w celu ich wyszukania.
Można również wpisać adres serwera ręcznie.
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Następnym krokiem jest podanie loginu i hasła użytkownika SQL, który ma dostęp do bazy, bądź zaznaczenia
opcji Logowanie zintegrowane – użytkownik loguje się do systemu z użyciem zintegrowanego logowania
Windows, jeśli ma do tego uprawnienia.
W ostatnim polu należy podać nazwę bazy danych, po czym kliknąć przycisk Utwórz. Aby wrócić do
poprzedniego okna należy kliknąć Wstecz.

3.2

Dołączanie bazy

Po wybraniu w oknie logowania opcji Dołącz istniejącą bazę można również dołączyć bazę, która już wcześniej
została założona – ukaże się okno, gdzie należy wybrać serwer SQL, na którym jest baza, następnie podać
dane do logowania, kliknąć przycisk Pobierz, aby pobrać bazy z serwera, wpisać nazwę bazy i kliknąć przycisk
Dołącz.

3.3

Odłączanie bazy

Jeżeli baza danych nie jest już potrzebna istnieje możliwość jej odłączenia. W oknie logowania należy wybrać
Ustawienia>Odłącz bazę.

3.4

Logowanie

Po założeniu lub dołączeniu bazy w oknie głównym logowania w polu Baza należy wybrać z listy odpowiednia
bazę, po czym podać dane do logowania.
Pole wyboru Logowanie zintegrowane określa sposób logowania:
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• pole zaznaczone – użytkownik loguje się do systemu z użyciem zintegrowanego logowania Windows, jeśli
ma do tego uprawnienia;
• pole odznaczone – użytkownik loguje się do systemu w sposób standardowy poprzez podanie loginu i hasła
użytkownika SQL, który ma dostęp do wskazanej bazy.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Zaloguj, zaś aby zamknąć program – Anuluj.

4 Ustawienia aplikacji
Aby przejść do ustawień aplikacji oraz wyświetlić informacje o aktualnej licencji i programie należy skorzystać z
przycisku
okna.

4.1

. Kliknięcie na przycisk powoduje wysunięcie dodatkowego menu z zakładkami z lewej strony

O aplikacji

W zakładce O aplikacji przechowywane są informacje dotyczące wersji aplikacji, wersji bazy oraz informacje
prawne.

4.2

Aktywacja

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, w jej głównym menu jest widoczny jedynie przycisk odpowiadający za
wylogowanie, pozostałe przyciski się nie wyświetlają. Aby móc korzystać z wszystkich opcji aplikacji należy
aktywować licencję – o czym informuje komunikat w centralnej części okna programu.
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W zakładce Aktywacja należy wprowadzić dane firmy: nazwę oraz NIP, a następnie podać klucz produktu.
Poniżej pola zawierającego klucz wyświetlona jest informacja o statusie licencji.

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Zapisz, po czym wyświetli się komunikat informujący
użytkownika o prawidłowości podanych danych licencyjnych oraz wylogowaniu z aplikacji.

4.3

Licencja

Zakładka Licencja informuje użytkownika o tym, do kogo należy licencja, jaki jest klucz produktu oraz do kiedy
dany klucz jest ważny.
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W odrębnej sekcji zawarta jest również umowa licencyjna oprogramowania Integrator Plików JPK.

4.4

Ustawienia

W zakładce Ustawienia istnieje możliwość ustawienia katalogu roboczego aplikacji oraz katalogu zapisu plików
kopii zapasowej.
W polu Katalog roboczy wskazany jest katalog, w którym zapisywane będą pliki tymczasowe. Aby wybrać
katalog należy kliknąć przycisk

, następnie wskazać katalog i kliknąć OK.

W Katalogu zapisu plików kopii zapasowej zapisywane będą kopie wszystkich generowanych plików. Aby
wybrać katalog należy kliknąć przycisk

, następnie wskazać wybrany katalog i kliknąć OK.

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku – jeśli katalog nie został wskazany, zostanie użyty katalog aplikacji.
Poniżej pól widoczne jest pole wyboru, które określa występowanie animacji w aplikacji.
Aby zapisać wprowadzone ustawienia należy kliknąć przycisk Zapisz.

5 Akcje podstawowe
Przyciski w menu głównym są przyporządkowane do pięciu grup: Generowanie, Podgląd, Wysyłka, Wyjście
oraz Aplikacja. Kliknięcie na dany przycisk powoduje otwarcie odpowiadającej mu karty. Karty wyświetlają się
w środkowej części okna. Te, w których przechowywana jest znaczna ilość informacji posiadają suwaki,
pozwalające na przesuwanie karty, dzięki czemu użytkownik ma swobodny dostęp do wszystkich danych. Po
otwarciu karty, na wstążce może pojawić się dodatkowa zakładka pokazująca akcje aktualnie otwartej karty.
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5.1

Scalanie

Poprzez opcję jaką jest scalanie użytkownik ma możliwość połączenia kilku plików JPK w jeden. Aby przejść do
scalania plików należy w oknie głównym programu kliknąć przycisk Scalanie.

Po kliknięciu wyświetli się odrębna karta, gdzie należy wybrać pliki do scalenia.

W polu Typ pliku należy określić typ generowanego pliku. Po rozwinięciu listy rozwijalnej wyświetlą się możliwe
do wyboru typy:
•

Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT,

•

Księgi rachunkowe,

•

JPK V7K(2),

•

JPK V7M(2).

Istnieje również możliwość dodania nazwy firmy do duplikatów numerów dokumentów zakupów i/lub sprzedaży.
W tym celu użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednio pola Zakupów i/lub Sprzedaży.
Nagłówki kolumn tabeli przedstawiają kolejno:
•

Pole wyboru Główny – poprzez zaznaczenie określa się plik, który jest plikiem głównym podczas
scalania; z pliku głównego zostanie pobrany nagłówek;
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•

Nazwa pliku;

•

Lokalizacja pliku;

•

Data od – pole oznacza początek okresu, którego dotyczą dane zawarte w pliku;

•

Data do – pole oznacza koniec okresu, którego dotyczą dane zawarte w pliku;

•

Rok;

•

Miesiąc;

•

Kwartał;

•

Urząd – kod Urzędu Skarbowego;

•

Pełna nazwa podmiotu;

•

NIP podmiotu – numer Identyfikacji podatkowej podmiotu;

•

Adres podmiotu.

W zależności od wybranego typu plików, w tabeli mogą występować różne kolumny.
W kolejnym kroku należy wybrać pliki xml, które mają zostać scalone. Do scalenia można dodawać pojedyncze
pliki lub wiele zaznaczonych za pomocą przycisku Dodaj pliki znajdującego się po prawej stronie okna. Otworzy
się okno, w którym należy wskazać pliki do scalenia. Ważne, aby pamiętać, iż można dodać jedynie pliki
wybranego z listy typu. W sytuacji dodania plików o typie innym niż wybrany, wyświetli się komunikat zawierający
ostrzeżenie.

Istnieje również możliwość dodania całego folderu zawierającego pliki. Po kliknięciu przycisku Dodaj folder
otworzy się okno, w którym należy wskazać folder z plikami do scalenia. W przypadku dodania folderu
przechowującego pliki o różnych typach, system pobierze jedynie te o typie wybranym z listy.
Dodawanie plików jest także możliwe bez określania typu pliku. Po wyborze pliku z komputera, jego typ zostanie
zaznaczony automatycznie. W przypadku wyboru wielu plików różnego typu, w polu Typ pliku automatycznie
zostanie wybrany typ pierwszego ze wskazanych plików. Wybrane pliki dodawane są jako kolejne wiersze tabeli.
Dodane pliki można usuwać zaznaczając dane pliki i klikając opcję Usuń zaznaczone.
Po wczytaniu plików należy wybrać spośród nich plik główny. W przeciwnym wypadku podczas scalania
zostanie wyświetlony poniższy błąd.
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Następnie można przystąpić do scalenia wielu plików w jeden. Służy do tego przycisk Scal, znajdujący się w
górnym menu w akcjach scalania. Przycisk ten jest aktywny dopiero po dodaniu plików do scalenia.

Po kliknięciu przycisku rozpocznie się scalanie plików. Wyświetli się okno ukazujące postęp scalania.
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Istnieje możliwość zapisania do pliku wszystkich wierszy przedstawiających postęp scalania plików JPK, a także
skopiowania ich do schowka. Służą do tego przyciski widoczne w dolnej części okna – Zapisz oraz Kopiuj.
Po kliknięciu przycisku Kontynuuj, wyświetli się podgląd pliku po scaleniu.

Przyciski akcji podglądu pozwalają na zapisanie utworzonego pliku, przeliczenia deklaracji, jak również
wczytanie kolejnego pliku do scalenia. Szczegółowe informacje dotyczące okna podglądu pliku zostały
przedstawione w rozdziale 5.3 Podgląd pliku JPK.
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Generowanie plików JPK

5.2

Integrator plików JPK umożliwia generowanie plików JPK korzystając z różnych źródeł, takich jak: Symfonia
ERP (wersje 2013, 2013.1, 2014, 2015 i 2016), Tabel SQL oraz Arkuszy Excel.
Aby wygenerować plik JPK należy w menu głównym aplikacji kliknąć przycisk Wybierz źródło.

W oknie programu wyświetli się karta generowania pliku, gdzie należy uzupełnić informacje standardowe dla
wszystkich typów źródeł:
•
•
•

Typ źródła – wybór źródła z listy rozwijalnej (Symfonia ERP, Tabele SQL, Arkusze Excel);
Typ pliku – pole aktywne po wybraniu źródła (Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe, Magazyn,
Ewidencje zakupów i sprzedaży VAT, Faktury VAT);
Urząd skarbowy – wybór urzędu z listy rozwijalnej; urząd można również wyszukać wpisując jego
nazwę w pole wyszukiwania; istnieje również możliwość wyszukania urzędu przy użyciu znaku „ * ”.
Znak ten zastępuje dowolny ciąg znaków, co pozwala na szybkie wyszukanie danego urzędu

W zależności od wybranego typu źródła, w formularzu mogą występować również inne pola, bądź przyciski.
5.2.1

Symfonia ERP

Jeśli jako typ źródła wybrano Symfonia ERP, poza standardowymi polami w formularzu pojawia się dodatkowe
pole wyboru Uwzględnij bufor. Zaznaczenie tego pola oznacza, iż w wygenerowanym pliku zostaną
uwzględnione również dokumenty z bufora. Ponad to widoczny jest przycisk Podłącz, który służy do
podłączenia się do bazy. Obok przycisku wyświetlona jest także informacja o statusie połączenia.
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Po kliknięciu przycisku Podłącz wyświetli się okno połączenia do bazy Symfonia ERP.

Aby połączyć się z bazą Symfonia ERP należy podać dane do logowania zarówno do bazy Finanse i
Księgowość, jak i bazy Handel.
W pierwszej sekcji należy podać Serwer SQL Finanse i Księgowość. Po rozwinięciu listy serwerów wyświetlą
się tylko te, które są lokalnie na komputerze, natomiast jeżeli użytkownik chce się połączyć z serwerem z sieci
powinien kliknąć przycisk
. Adres serwera można również wpisać ręcznie. Kolejnym krokiem jest podanie
danych do logowania do serwera SQL Finanse i Księgowość (w przypadku logowania standardowego konieczne
jest podanie loginu i hasła, zaś w przypadku zintegrowanego logowania Windows należy zaznaczyć pole
Logowanie zintegrowane). Następnie należy pobrać bazy danych za pomocą przycisku
, po czym wybrać
nazwę bazy Finansów i Księgowości z listy dostępnych baz, a w kolejnym polu wskazać wersję bazy programu
Symfonia.
W drugiej sekcji należy podać serwer SQL Handel oraz dane do logowania. Następnie należy wybrać nazwę
bazy Handlu z listy dostępnych baz, a w kolejnym polu wskazać wersję bazy programu Symfonia.
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Połącz, zaś aby powrócić do karty generowania pliku –
Zamknij.
Po podłączeniu do bazy możliwy staje się wybór typu generowanego pliku.

W przypadku wybrania typu źródła Symfonia ERP, nie ma możliwości wybrania JPK V7K(2) i JPK
V7M(2) jako typ generowanego pliku. Wyżej wymienione typy plików można generować tylko z
Arkuszy Excel oraz Tabeli SQL.
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5.2.1.1

JPK_VAT

Podczas pobierania danych z Symfonia ERP do wygenerowania pliku JPK_VAT konieczne jest zalogowanie się
wyłącznie do bazy Finanse i Księgowość, nie jest tutaj wymagane logowanie do bazy Handel. Jeśli jako typ
wybrano JPK_VAT, wyświetli się tabela zawierająca pola (10-50) z deklaracji VAT oraz ich opis. Przy każdym
polu widoczny jest przycisk
, po kliknięciu którego wyświetlą się rejestry w danym polu. Przycisk będący w
kolorze jasnoszarym oznacza, że dane pole nie ma dodanych rejestrów i nie można go rozwinąć.
Aby dodać rejestr należy zaznaczyć wybrane pole, po czym kliknąć przycisk
będą kolejne wiersze. Kolumny tabeli zawierają następujące pola:

. Do tabeli rejestrów dodawane

•

Rejestr – określa nazwę rejestru (rejestry są pobierane z bazy)

•

Kwota – określa rodzaj kwoty (Netto, VAT),

•

Stawka – określa stawkę (Wszystkie stawki, Zwolnione, Nie podlega, Bez podziału, Zaznaczone)

•

Stawki VAT – określa stawki VAT (stawki są pobierane z bazy); jeżeli w polu Stawka wybrano
Zaznaczone – możliwy jest wybór stawek w polu Stawki VAT,

•

Typ rejestru – określa typ rejestru (Wszystkie typy dokumentów, Zakup, Sprzedaż, Import, Eksport),

•

Rodzaj dokumentu związanego – określa rodzaj dokumentu związanego (Normalny, Korygujący,
Razem normalne i korygujące),

•

Rodzaj rejestru – określa rodzaj rejestru (lista rodzajów różni się w zależności od wyboru typu rejestru,
np. gdy jako Typ rejestru wybrano Import, to w polu Rodzaj rejestru widoczne są rejestry związane z
importem

•

Przeznaczenie – określa przeznaczenie (Wszystkie rodzaje, Zakupy związane ze sprzedażą
opodatkowaną, Zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną, Zakupy związane ze sprzedażą
opodatkowaną i zwolnioną, Zakupy związane ze sprzedażą nieopodatkowaną),

•

Zakres – określa zakres (Bieżący miesiąc, Rok kalendarzowy),

•

Rejestry z polem znacznika UE – określa rejestry z polem znacznika UE (Wszystkie rodzaje
rejestrów, Rejestry niezaznaczone, Rejestry zaznaczone),

•

Rejestry z polem znacznika Usługa – określa rejestry z polem znacznika Usługa (Wszystkie rodzaje
rejestrów, Rejestry niezaznaczone, Rejestry zaznaczone),

•

Rodzaj dokumentów – określa rodzaj dokumentów (Wszystkie typy dokumentów, Dokumenty
zakupu, Dokumenty sprzedaży, Dokumenty importowe, Dokumenty eksportowe, Dokument specjalny,
rodzaj transakcji: zakup z samoopodatkowaniem i jego korekty, Dokument specjalny, rodzaj transakcji:
sprzedaż i korekty, faktura VAT sprzedaż i korekty, rachunek uproszczony sprzedaż i korekty,
Nieokreślony),

•

Kontrahenci – określa kontrahentów (Z NIP – em UE, Bez NIP – u UE, Z NIP – em firmy).

Po wprowadzeniu odpowiednich rejestrów do odpowiednich pól można je zapisać używając przycisku Zapisz
widocznego w akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone ustawienia podczas
kolejnej pracy w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku. Ponadto widoczne są
przyciski umożliwiające eksport oraz import ustawień. Przycisk Eksport ustawień pozwala na wyeksportowanie
wprowadzonych ustawień do pliku, zaś Import ustawień umożliwia wczytanie tych ustawień z pliku.
Aby przejść do generowania JPK należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu.
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Wyświetli się okno ukazujące postęp tworzenia pliku. Wygenerowany plik JPK zostanie wyświetlony na
podglądzie. Przyciski akcji podglądu pozwalają na zapisanie utworzonego pliku oraz eksportowanie go do
programu Excel. Szczegółowe informacje dotyczące podglądu zostały omówione w podrozdziale 5.3 Podgląd
pliku JPK.
5.2.1.2

Import ustawień dla JPK_VAT 2

Aby zaimportować ustawienia dla JPK_VAT2 z poprzedniej wersji JPK należy kliknąć przycisk Import ustawień.

W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć checkbox Z bazy oraz z listy rozwijalnej wybrać JPK_VAT 1, po czym
kliknąć przycisk OK.
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Następnie system zapyta czy wyczyścić aktualne ustawienia JPK (te, które zostały wprowadzone do tej pory
dla JPK_VAT 2).

Po wyborze dowolnej opcji wyświetli się komunikat o pomyślnym zaimportowaniu ustawień.

5.2.1.3

JPK_KR

Podczas pobierania danych z Symfonia ERP do wygenerowania pliku JPK_KR konieczne jest zalogowanie się
do bazy Finanse i Księgowość, nie jest tutaj wymagane logowanie do bazy Handel.
Jeśli jako typ wybrano JPK_KR, pole Uwzględnij bufor nie będzie widoczne, co oznacza iż dane pobierane
będą jedynie z zaksięgowanych dokumentów. Po wprowadzeniu wszystkich danych do standardowych pól,
można przejść do generowania pliku, klikając na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu (pozostałe
przyciski są nieaktywne).
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Wyświetli się okno ukazujące postęp tworzenia pliku. Wygenerowany plik JPK zostanie wyświetlony na
podglądzie. Przyciski akcji podglądu pozwalają na zapisanie utworzonego pliku oraz eksportowanie go do
programu Excel. Szczegółowe informacje dotyczące podglądu zostały omówione w podrozdziale 5.3 Podgląd
pliku JPK.
5.2.1.4

JPK_FA

Podczas pobierania danych z Symfonia ERP do wygenerowania pliku JPK_FA konieczne jest zalogowanie się
do bazy Finanse i Księgowość oraz Handel.
Jeśli jako typ wybrano JPK_FA, w oknie programu ukaże się:
•

pole z listą rozwijalną, z której należy wybrać walutę w jakiej będzie wygenerowany plik – oznacza to,
iż uwzględnione będą tylko dokumenty w tej walucie (na liście widoczny jest kod oraz nazwa waluty),

•

tabela zawierająca stawki VAT, gdzie należy wskazać stawki VAT, które będą uwzględnione w
strukturze JPK (kolumny przedstawiają kod oraz typ stawki). Stawki te są pobierane z bazy i należy do
nich przyporządkować odpowiednie stawki z pliku,

•

tabela zawierająca typy dokumentów – zaznaczenie wybranych typów dokumentów oznacza, iż tylko
te typy znajdą się w pliku JPK (kolumny przedstawiają kod, nazwę, rodzaj dokumentu oraz pole wyboru
danego typu dokumentu). Typy dokumentów są pobierane z bazy.

Po dokonaniu odpowiednich ustawień można je zapisać używając przycisku Zapisz ustawienia widocznego w
akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone ustawienia podczas kolejnej pracy
w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku. Aby przejść do generowania JPK
należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu.
Wyświetli się okno ukazujące postęp tworzenia pliku. Wygenerowany plik JPK zostanie wyświetlony na
podglądzie.
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Jeśli na fakturze występują pozycje zwolnione od podatku, po przejściu do podglądu w sekcji Treść wyświetlą
się powody zwolnienia z podatku. Tabela zawiera pola takie jak:
•

Numer dokumentu;

•

Wartość zwolniona;

•

Wartość faktury;

•

Zwolnione (art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo art. 82 ust. 3) – pole wyboru – zaznaczone oznacza,
iż na fakturze występują pozycje zwolnione z podatku;

•

Podstawa zwolnienia – przepis ustawy – jeśli rodzajem powodu jest ustawa należy wskazać przepis
ustawy lub akt wydany na podstawie ustawy, wskazującej ,że podatnik może zastosować zwolnienie od
podatku;

•

Podstawa zwolnienia – przepis dyrektywy 2006/112/WE – jeśli rodzajem powodu jest przepis
dyrektywy 2006/112/WE należ wskazać przepis, który zwalnia od podatku takie świadczenie usług
dostawę towarów;

•

Podstawa zwolnienia – inna – jeśli jest inny rodzaj powodu zwolnienia to należy wskazać inną
podstawę prawną wskazującą na to, że od dostawy towarów lub świadczenia usług nie jest naliczany
podatek.

Po uzupełnieniu wszystkich powodów zwolnienia od podatku możliwe jest zamknięcie widoku za pomocą
przycisku Powody zwolnienia z podatku znajdującego się w akcjach podglądu.
5.2.1.5

JPK_WB

Podczas pobierania danych z Symfonia ERP do wygenerowania pliku JPK_WB konieczne jest zalogowanie się
wyłącznie do bazy Finanse i Księgowość, nie jest tutaj wymagane logowanie do bazy Handel.
Jeśli jako typ wybrano JPK_WB, wyświetlą się numery kont księgowych wraz z ich przypisaniem do numerów
rachunków bankowych. Dla konta księgowego należy wybrać odpowiedni rachunek – jest to konieczne ze
względu na strukturę JPK. Istnieje możliwość poprawienia numeru rachunku, gdyż ma on być w formacie IBAN.
Należy również wybrać odpowiednią walutę.

Kolumny wyświetlonej tabeli przedstawiają kolejno pola, takie jak:
•

Eksport – określa, z których kont mają być eksportowane dane – zaznaczenie wielu kont spowoduje,
iż dla każdego konta zostanie utworzony odrębny plik JPK,

•

Numer konta – określa numer konta księgowego, zgodny z Symfonia Finanse i Księgowość,

•

Nazwa konta – określa nazwę konta księgowego, zgodną z Symfonia Finanse i Księgowość,
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•

Nazwa konta bankowego – określa nazwę konta bankowego,

•

Nazwa banku – określa nazwę banku,

•

Numer rachunku – numer rachunku; jeśli numer nie jest podany to musi zostać uzupełniony o numer
IBAN,

•

Waluta – określa walutę poprzez wybór z listy rozwijalnej.

Rachunki bankowe są pobierane z Symfonii Finanse i Księgowość z kartoteki Rachunki bankowe.

Numery kont księgowych, na których są zapisy z wyciągów bankowych ustalane są na dwa sposoby:
1. Na koncie ma być zaznaczony znacznik Uwzględnij w saldzie WB.
2. Na dane konto księgowe o syntetyce od 100 do 200 wykonany został minimum jeden zapis z dokumentu
o typie Wyciąg bankowy.
Po dokonaniu wszelkich ustawień i wyborze konta można przejść do generowania pliku JPK za pomocą
przycisku Generuj. Gotowy plik zostanie wyświetlony na podglądzie.
1.1.1.1

JPK_MAG

Podczas pobierania danych z Symfonia ERP do wygenerowania pliku JPK_MAG konieczne jest zalogowanie
się do bazy Handel, nie jest tutaj wymagane logowanie do bazy Finanse i Księgowość.
Jeśli jako typ wybrano JPK_MAG, wyświetli się tabela z magazynami. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno
pola, takie jak:
•

Wybierz – pole wyboru, określa z których magazynów mają zostać importowane dane; w przypadku,
gdy zaznaczono więcej niż jeden magazyn – dla każdego magazynu zostanie utworzony odrębny plik
JPK;

•

Kod magazynu – kod identyfikujący magazyn;

•

Nazwa magazynu.

Po zaznaczeniu odpowiednich magazynów można przejść do generowania pliku JPK klikając w akcjach importu
przycisk Generuj.
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Wyświetli się okno ukazujące postęp tworzenia plików. Gotowe pliki JPK zastaną wyświetlone na podglądzie w
oddzielnych kartach.
5.2.2

Tabele SQL

Jeżeli jako typ źródła wybrano Tabele SQL, formularz zawiera wyłącznie standardowe pola (Typ źródła, Typ
pliku, Urząd Skarbowy, Data od, Data do).
Pola Data od i Data do służą jedynie do wpisania danych do nagłówka pliku JPK. Dane zawsze pobierane są
z całego pliku, nawet jeśli są różne.
Wszystkie dokumenty pobierane są z bazy, która jest już podłączona. Aktywne jest również pole dotyczące
wyboru typu pliku.

5.2.2.1

JPK_V7K(2)

Jeśli jako typ wybrano JPK_V7K(2) pojawią się dodatkowe pola formularza: Rok, Miesiąc oraz Kwartał.
Podatnik ma również możliwość wysłania deklaracji całościowo lub częściowo poprzez zaznaczenie pól wyboru
Załącz deklarację oraz Załącz ewidencję.

W przypadku składania deklaracji JPK_V7K(2), podatnik zobowiązany jest do składania części
ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.
W tym przypadku podatnik powinien za dwa pierwsze miesiące składać tylko część ewidencyjną
deklaracji JPK_V7K(2), zaznaczając pole wyboru Załącz ewidencję. Natomiast za trzeci miesiąc
kwartału powinien załączać całość deklaracji JPK_V7K(2) tj.: część deklaracyjną oraz ewidencyjną,
zaznaczając pola Załącz ewidencję oraz Załącz deklarację.
Podatnik może wysłać część deklaracyjną i ewidencyjną oddzielnie, jednak obie części deklaracji
powinny zostać wysłane najpóźniej 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wysyłany
jest JPK.
Poniżej wyświetli się tabela zawierająca pola (10-47) z deklaracji VAT, pola dodatkowe SprzedazVat_MARZA
i ZakupVat_MARZA oraz ich opis.
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Przy każdym polu widoczny jest przycisk , po kliknięciu którego wyświetlą się rejestry w danym polu. Przycisk
będący w kolorze jasnoszarym oznacza, że dane pole nie ma dodanych rejestrów i nie można go rozwinąć.
Dodawanie rejestrów odbywa się w ten sam sposób jak w przypadku danych pobieranych z Symfonii ERP.
Ważne, aby wiedzieć, iż rejestry i stawki VAT są pobierane z bazy aplikacji. Dodatkowo, tak jak w przypadku
pobierania danych z Symfonii ERP, lista rodzajów rejestrów różni się w zależności od wyboru typu rejestru,
np. gdy jako Typ rejestru wybrano Import, to w polu Rodzaj rejestru widoczne są rejestry związane z
importem. Należy również pamiętać iż wybór stawek w polu Stawki VAT jest możliwy po wskazaniu opcji
Zaznaczone w polu Stawka.
Po wprowadzeniu odpowiednich rejestrów do odpowiednich pól można je zapisać używając przycisku Zapisz
ustawienia widocznego w akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone
ustawienia podczas kolejnej pracy w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku.
Ponad to widoczne są przyciski umożliwiające eksport oraz import ustawień. Przycisk Eksport ustawień
pozwala na wyeksportowanie wprowadzonych ustawień do pliku, zaś Import ustawień umożliwia wczytanie
tych ustawień z pliku. Aby przejść do generowania JPK należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach
importu. Tak jak podczas generowania pliku JPK_VAT, gdy jako źródło wybrano Symfonia ERP, wyświetli się
okno ukazujące postęp tworzenia pliku, po czym wyświetli się podgląd wygenerowanego pliku.
5.2.2.2

JPK_V7M(2)

Jeśli jako typ wybrano JPK_V7M(2) pojawią się dodatkowe pola formularza: Rok i Miesiąc. Podatnik ma również
możliwość wysłania deklaracji całościowo lub częściowo poprzez zaznaczenie pól wyboru Załącz deklarację
oraz Załącz ewidencję.
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W przypadku składania deklaracji JPK_V7M(2), podatnik zobowiązany jest do składania części
ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie.
Podatnik ma możliwość wysłania część deklaracyjnej i ewidencyjnej oddzielnie, jednak obie części
deklaracji powinny zostać wysłane najpóźniej 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który
wysyłany jest JPK.
Poniżej wyświetli się tabela zawierająca pola (10-47) z deklaracji VAT, pola dodatkowe SprzedazVat_MARZA
i ZakupVat_MARZA oraz ich opis.

Przy każdym polu widoczny jest przycisk
, po kliknięciu którego wyświetlą się rejestry w danym polu. Przycisk
będący w kolorze jasnoszarym oznacza, że dane pole nie ma dodanych rejestrów i nie można go rozwinąć.
Dodawanie rejestrów odbywa się w ten sam sposób jak podczas generowania pliku JPK_VAT, gdy jako źródło
wybrano Symfonia ERP.
Ważne, aby wiedzieć, iż rejestry i stawki VAT są pobierane z bazy aplikacji. Dodatkowo, tak jak w przypadku
pobierania danych z Symfonii ERP podczas generowania pliku JPK_VAT , lista rodzajów rejestrów różni się w
zależności od wyboru typu rejestru, np. gdy jako Typ rejestru wybrano Import, to w polu Rodzaj rejestru
widoczne są rejestry związane z importem. Należy również pamiętać iż wybór stawek w polu Stawki VAT jest
możliwy po wskazaniu opcji Zaznaczone w polu Stawka.
Po wprowadzeniu odpowiednich rejestrów do odpowiednich pól można je zapisać używając przycisku Zapisz
ustawienia widocznego w akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone
ustawienia podczas kolejnej pracy w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku.
Ponad to widoczne są przyciski umożliwiające eksport oraz import ustawień. Przycisk Eksport ustawień
pozwala na wyeksportowanie wprowadzonych ustawień do pliku, zaś Import ustawień umożliwia wczytanie
tych ustawień z pliku. Aby przejść do generowania JPK należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach
importu – wyświetli się okno ukazujące postęp tworzenia pliku, po czym wyświetli się podgląd wygenerowanego
pliku.
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5.2.2.3

JPK_VAT

Jeśli jako typ wybrano JPK_VAT, wyświetli się tabela zawierająca pola (10-50) z deklaracji VAT oraz ich opis.

Przy każdym polu widoczny jest przycisk
, po kliknięciu którego wyświetlą się rejestry w danym polu. Przycisk
będący w kolorze jasnoszarym oznacza, że dane pole nie ma dodanych rejestrów i nie można go rozwinąć.
Dodawanie rejestrów odbywa się w ten sam sposób jak w przypadku danych pobieranych z Symfonii ERP.
Ważne, aby wiedzieć, iż rejestry i stawki VAT są pobierane z bazy aplikacji. Dodatkowo, tak jak w przypadku
pobierania danych z Symfonii ERP, lista rodzajów rejestrów różni się w zależności od wyboru typu rejestru, np.
gdy jako Typ rejestru wybrano Import, to w polu Rodzaj rejestru widoczne są rejestry związane z importem.
Należy również pamiętać iż wybór stawek w polu Stawki VAT jest możliwy po wskazaniu opcji Zaznaczone w
polu Stawka.
Po wprowadzeniu odpowiednich rejestrów do odpowiednich pól można je zapisać używając przycisku Zapisz
ustawienia widocznego w akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone
ustawienia podczas kolejnej pracy w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku.
Ponad to widoczne są przyciski umożliwiające eksport oraz import ustawień. Przycisk Eksport ustawień
pozwala na wyeksportowanie wprowadzonych ustawień do pliku, zaś Import ustawień umożliwia wczytanie
tych ustawień z pliku. Aby przejść do generowania JPK należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach
importu. Tak jak w sytuacji, gdy jako źródło wybrano Symfonia ERP, wyświetli się okno ukazujące postęp
tworzenia pliku, po czym wyświetli się podgląd wygenerowanego pliku.
5.2.2.4

Import ustawień dla JPK_VAT 2

Aby zaimportować ustawienia dla JPK_VAT 2 z poprzedniej wersji JPK należy kliknąć przycisk Import
ustawień.
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W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć checkbox Z bazy oraz z listy rozwijalnej wybrać JPK_VAT 1, po
czym kliknąć przycisk OK.

Następnie system zapyta czy wyczyścić aktualne ustawienia JPK (te, które zostały wprowadzone do tej pory
dla JPK_VAT 2).

Po wyborze dowolnej opcji wyświetli się komunikat o pomyślnym zaimportowaniu ustawień.
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5.2.2.5

JPK_KR

Po ustawieniu w polu Typ pliku – JPK_KR należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, a następnie można
przejść do generowania pliku, klikając na przycisk Generuj (pozostałe przyciski w akcjach importu są
nieaktywne).

Ukaże się okno postępu tworzenia pliku, po czym wyświetli się podgląd wygenerowanego pliku.
5.2.2.6

JPK_FA

Jeżeli jako typ źródła wybrano Tabele SQL, w oknie programu wyświetli się:
•

pole Waluta, w którym z listy rozwijalnej należy wybrać walutę, w jakiej będzie wygenerowany plik –
uwzględnione będą tylko dokumenty w tej walucie;

•

tabela Stawki VAT, gdzie należy wskazać stawki VAT, które będą uwzględnione w strukturze JPK.
Stawki te są pobierane z bazy i do nich należy przyporządkować odpowiednia stawki pliku;

•

tabela Typy dokumentów – zaznaczenie wybranych typów dokumentów oznacza, iż tylko te typy
znajdą się w pliku JPK. Typy dokumentów są pobierane z bazy.
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Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia są pobierane z bazy aplikacji.
Po dokonaniu odpowiednich ustawień można je zapisać używając przycisku Zapisz ustawienia widocznego w
akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone ustawienia podczas kolejnej pracy
w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku. Aby przejść do generowania JPK
należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu.
5.2.2.7

JPK_WB

Jeśli jako typ wybrano JPK_WB, wyświetli się tabela z numerami kont księgowych pobranymi z bazy aplikacji.

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno pola, takie jak:
•

Eksport – określa, z których kont mają być eksportowane dane – zaznaczenie wielu kont spowoduje,
iż dla każdego konta zostanie utworzony odrębny plik JPK,

•

Numer konta – określa numer konta księgowego, zgodny z Symfonia Finanse i Księgowość,

•

Waluta konta – określa walutę poprzez wybór z listy rozwijalnej.

Po dokonaniu wszelkich ustawień i wyborze konta można przejść do generowania pliku JPK za pomocą
przycisku Generuj. Gotowy plik zostanie wyświetlony na podglądzie.
5.2.2.8

JPK_MAG

Jeśli jako typ wybrano JPK_MAG, wyświetli się tabela z magazynami pobranymi z bazy aplikacji. kolumny tabeli
przedstawiają kolejno:
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•

Wybierz – pole wyboru, określa z których magazynów mają zostać importowane dane – w przypadku, gdy
zaznaczono więcej niż jeden magazyn – dla każdego magazynu zostanie utworzony odrębny plik JPK,

• Kod magazynu – kod identyfikujący magazyn.

Po zaznaczeniu odpowiednich magazynów można przejść do generowania pliku JPK, klikając w akcjach importu
przycisk Generuj.
Wyświetli się okno ukazujące postęp tworzenia plików. Gotowe pliki zostaną wyświetlone na podglądzie w
odrębnych kartach.
5.2.3

Arkusze Excel

Jeśli jako typ źródła wybrano Arkusze SQL, formularz poza standardowymi polami (Typ źródła, Typ pliku,
Urząd Skarbowy, Data od, Data do) zawiera również pole Format daty, które określa format odczytywania
dat z pliku Excel. Poniżej przedstawiono objaśnienie formatów:
d
dd
M
MM
yyyy

dzień
dzień
miesiąc
miesiąc 0
rok

1 – 31
01 – 31
1 – 12
1 – 12
1999, itp.

Pola Data od i Data do służą jedynie do wpisania danych do nagłówka pliku JPK. Dane zawsze pobierane są
z całego pliku, nawet jeśli są różne.
Ponadto widoczny jest przycisk Wybierz, który pozwala na wybór pliku xls z komputera. Obok przycisku
wyświetlona jest również informacja o danym pliku.
Wymagane jest, aby w pliku xls znajdowały się arkusze Dane nagłówkowe oraz odpowiadające typowi pliku np.
JPK_VAT.

Po załadowaniu pliku możliwy staje się wybór typu generowanego pliku JPK. Jeśli wczytany plik xls posiada
arkusze Dane nagłówkowe oraz odpowiadające typowi pliku np. JPK_VAT – w polu Typ pliku będzie możliwy
wybór jedynie JPK_VAT.

Należy pamiętać, że pierwszy wiersz z pliku Excel nie jest pobierany – jest to miejsce na nagłówek
pliku.
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5.2.3.1

JPK_V7K(2)

Jeśli jako typ wybrano JPK_V7K(2) pojawią się dodatkowe pola formularza: Rok, Miesiąc oraz Kwartał.
Podatnik ma również możliwość wysłania deklaracji całościowo lub częściowo poprzez zaznaczenie pól wyboru
Załącz deklarację oraz Załącz ewidencję.

W przypadku składania deklaracji JPK_V7K(2), podatnik zobowiązany jest do składania części
ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.
W tym przypadku podatnik powinien za dwa pierwsze miesiące składać tylko część ewidencyjną
deklaracji JPK_V7K(2), zaznaczając pole wyboru Załącz ewidencję. Natomiast za trzeci miesiąc
kwartału powinien załączać całość deklaracji JPK_V7K(2) tj.: część deklaracyjną oraz ewidencyjną,
zaznaczając pola Załącz ewidencję oraz Załącz deklarację.
Podatnik może wysłać część deklaracyjną i ewidencyjną oddzielnie, jednak obie części deklaracji
powinny zostać wysłane najpóźniej 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wysyłany
jest JPK.
Poniżej wyświetli się tabela zawierająca pola (10-47) z deklaracji VAT, pola dodatkowe SprzedazVat_MARZA
i ZakupVat_MARZA oraz ich opis.

Przy każdym polu widoczny jest przycisk
, po kliknięciu którego wyświetlą się rejestry w wybranym polu.
Przycisk będący w kolorze jasnoszarym oznacza, że dane pole nie ma dodanych rejestrów i nie można go
rozwinąć. Dodawanie rejestrów odbywa się w ten sam sposób, jak w przypadku danych pobieranych z Tabel
SQL. Ważne, aby wiedzieć, iż w polach tabeli takich jak: Rejestr, Stawki VAT, Rodzaj rejestru oraz
Przeznaczenie wyświetlane są wszystkie wartości występujące w wczytanym pliku.
Po wprowadzeniu odpowiednich rejestrów do odpowiednich pól można je zapisać używając przycisku Zapisz
ustawienia widocznego w akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone
ustawienia podczas kolejnej pracy w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku.
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Ponad to widoczne są przyciski umożliwiające eksport oraz import ustawień. Przycisk Eksport ustawień
pozwala na wyeksportowanie wprowadzonych ustawień do pliku, zaś Import ustawień umożliwia wczytanie
tych ustawień z pliku. Dodatkowo podczas generowania pliku z arkuszy Excel aktywny jest przycisk Zobacz
dane z pliku.

Po jego użyciu w oknie programu wyświetlą się dane z arkusza – dane te można edytować. Po ponownym
kliknięciu na przycisk Zobacz dane z pliku, podgląd zostanie zamknięty, a użytkownik powróci do ustawień
importu.

Aby przejść do generowania JPK należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu. Tak jak w
sytuacji, gdy jako źródło wybrano Symfonia ERP, bądź Tabele SQL – wyświetli się okno ukazujące postęp
tworzenia pliku, po czym wyświetli się podgląd wygenerowanego pliku.
5.2.3.2

JPK_V7M(2)

Jeśli jako typ wybrano JPK_V7M(2) pojawią się dodatkowe pola formularza: Rok i Miesiąc. Podatnik ma również
możliwość wysłania deklaracji całościowo lub częściowo poprzez zaznaczenie pól wyboru Załącz deklarację
oraz Załącz ewidencję.

W przypadku składania deklaracji JPK_V7M(2), podatnik zobowiązany jest do składania części
ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie.
Podatnik ma możliwość wysłania część deklaracyjnej i ewidencyjnej oddzielnie, jednak obie części
deklaracji powinny zostać wysłane najpóźniej 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który
wysyłany jest JPK.
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Poniżej wyświetli się tabela zawierająca pola (10-47) z deklaracji VAT, pola dodatkowe SprzedazVat_MARZA
i ZakupVat_MARZA oraz ich opis.

Dodawanie rejestrów odbywa się w ten sam sposób, jak w przypadku danych pobieranych z Symfonii ERP i
Tabel SQL. Ważne, aby wiedzieć, że w polach tabeli takich jak: Rejestr, Stawki VAT, Rodzaj rejestru oraz
Przeznaczenie wyświetlane są wszystkie wartości występujące w wczytanym pliku.
Po wprowadzeniu odpowiednich rejestrów do odpowiednich pól można je zapisać używając przycisku Zapisz
ustawienia widocznego w akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone
ustawienia podczas kolejnej pracy w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku.
Ponadto widoczne są przyciski umożliwiające eksport oraz import ustawień. Przycisk Eksport ustawień
pozwala na wyeksportowanie wprowadzonych ustawień do pliku, zaś Import ustawień umożliwia wczytanie
tych ustawień z pliku. Dodatkowo podczas generowania pliku z arkuszy Excel aktywny jest przycisk Zobacz
dane z pliku.

Po jego użyciu w oknie programu wyświetlą się dane z arkusza – dane te można edytować. Po ponownym
kliknięciu na przycisk Zobacz dane z pliku, podgląd zostanie zamknięty, a użytkownik powróci do ustawień
importu.
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Aby przejść do generowania JPK należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu. Tak jak w
sytuacji, gdy jako źródło wybrano Tabele SQL – wyświetli się okno ukazujące postęp tworzenia pliku, po czym
wyświetli się podgląd wygenerowanego pliku.
5.2.3.3

JPK_VAT

Jeśli jako typ wybrano JPK_VAT, wyświetli się tabela zawierająca pola (10-50) z deklaracji VAT oraz ich opis.

Dodawanie rejestrów odbywa się w ten sam sposób, jak w przypadku danych pobieranych z Symfonii ERP i
Tabel SQL. Ważne, aby wiedzieć, iż w polach tabeli takich jak: Rejestr, Stawki VAT, Rodzaj rejestru oraz
Przeznaczenie wyświetlane są wszystkie wartości występujące w wczytanym pliku.
Po wprowadzeniu odpowiednich rejestrów do odpowiednich pól można je zapisać używając przycisku Zapisz
ustawienia widocznego w akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone
ustawienia podczas kolejnej pracy w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku.
Ponad to widoczne są przyciski umożliwiające eksport oraz import ustawień. Przycisk Eksport ustawień
pozwala na wyeksportowanie wprowadzonych ustawień do pliku, zaś Import ustawień umożliwia wczytanie
tych ustawień z pliku. Dodatkowo podczas generowania pliku z arkuszy Excel aktywny jest przycisk Zobacz
dane z pliku.

Po jego użyciu w oknie programu wyświetlą się dane z arkusza – dane te można edytować. Po ponownym
kliknięciu na przycisk Zobacz dane z pliku, podgląd zostanie zamknięty, a użytkownik powróci do ustawień
importu.
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Aby przejść do generowania JPK należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu. Tak jak w
sytuacji, gdy jako źródło wybrano Symfonia ERP, bądź Tabele SQL – wyświetli się okno ukazujące postęp
tworzenia pliku, po czym wyświetli się podgląd wygenerowanego pliku.
5.2.3.4

Import ustawień dla JPK_VAT 2

Aby zaimportować ustawienia dla JPK_VAT 2 z poprzedniej wersji JPK należy kliknąć przycisk Import
ustawień.

W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć checkbox Z bazy oraz z listy rozwijalnej wybrać JPK_VAT 1, po czym
kliknąć przycisk OK.
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Następnie system zapyta czy wyczyścić aktualne ustawienia JPK (te, które zostały wprowadzone do tej pory
dla JPK_VAT 2).

Po wyborze dowolnej opcji wyświetli się komunikat o pomyślnym zaimportowaniu ustawień.

5.2.3.5

JPK_KR

Podczas generowania pliku z arkuszy Excel aktywny jest przycisk Zobacz dane z pliku. Po jego użyciu w oknie
programu wyświetlą się dane z arkusza – dane te można edytować. Po ponownym kliknięciu na przycisk
podgląd danych zostanie zamknięty, a użytkownik powróci do ustawień importu.
Po uzupełnieniu odpowiednich pól można przejść do generowania pliku za pomocą przycisku Generuj.
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Tak jak w powyższych przypadkach ukaże się okno postępu tworzenia pliku, a następnie wyświetli się podgląd
wygenerowanego pliku.
5.2.3.6

JPK_FA

Jeśli jako typ wybrano JPK_FA, wyświetli się pole Waluta, w którym z listy rozwijalnej należy wybrać walutę, w
jakiej będzie wygenerowany plik – uwzględnione będą tylko dokumenty w tej walucie oraz tabela Stawki VAT
– gdzie należy wskazać stawki, które będą uwzględnione w strukturze JPK. Stawki te są pobierane z pliku xls i
do nich należy przyporządkować odpowiednie stawki z pliku JPK.

Podczas generowania pliku z arkuszy Excel aktywny jest przycisk Zobacz dane z pliku. Po jego użyciu w oknie
programu wyświetlą się dane z arkusza – dane te można edytować. Po ponownym kliknięciu na przycisk
podgląd danych zostanie zamknięty, a użytkownik powróci do ustawień importu.
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Po dokonaniu odpowiednich ustawień można je zapisać używając przycisku Zapisz ustawienia widocznego w
akcjach importu – dzięki temu użytkownik może wykorzystać wprowadzone ustawienia podczas kolejnej pracy
w programie. Ustawienia zapiszą się również podczas generowania pliku. Aby przejść do generowania JPK
należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu. Ukaże się okno ukazujące postęp tworzenia
pliku, po czym wyświetli się podgląd wygenerowanego pliku.

5.2.3.7

JPK_WB

Jeśli jako typ wybrano JPK_WB, wyświetli się tabela z numerami kont księgowych pobranymi z bazy aplikacji.
Kolumny tabeli przedstawiają kolejno pola, takie jak:
•

Eksport – określa, z których kont mają być eksportowane dane – zaznaczenie wielu kont spowoduje,
iż dla każdego konta zostanie utworzony odrębny plik JPK;

•

Numer konta – określa numer konta księgowego, zgodny z Symfonia Finanse i Księgowość;

•

Waluta konta – określa walutę poprzez wybór z listy rozwijanej.
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Podczas generowania pliku z arkuszy Excel aktywny jest przycisk Zobacz dane z pliku. Po jego użyciu w oknie
programu wyświetlą się dane z arkusza – dane te można edytować. Po ponownym kliknięciu na przycisk
podgląd danych zostanie zamknięty, a użytkownik powróci do ustawień importu.
Aby przejść do generowania JPK należy kliknąć na przycisk Generuj widoczny w akcjach importu.

5.2.3.8

JPK_MAG

Jeśli jako typ wybrano JPK_MAG, wyświetli się tabela z magazynami pobranymi z pliku xls, kolumny tabeli
przedstawiają kolejno:
•

•

Wybierz – pole wyboru, określa z których magazynów mają zostać importowane dane – w przypadku,
gdy zaznaczono więcej niż jeden magazyn – dla każdego magazynu zostanie utworzony odrębny plik
JPK;
Kod magazynu – kod identyfikujący magazyn.
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Podczas generowania pliku z arkuszy Excel, aktywny jest przycisk Zobacz dane z pliku.
Po jego użyciu w oknie programu wyświetlą się dane z arkusza – dane te można edytować. Po ponownym
kliknięciu na przycisk Zobacz dane z pliku, podgląd zostanie zamknięty, a użytkownik powróci do ustawień
importu.

Po zaznaczeniu odpowiednich magazynów można przejść do generowania pliku JPK, klikając w akcjach importu
przycisk Generuj. Wyświetli się okno ukazujące postęp tworzenia plików. Gotowe pliki zostaną wyświetlone na
podglądzie w odrębnych kartach.
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Podgląd pliku JPK

5.3

Integrator plików JPK pozwala na podgląd wygenerowanych plików JPK. Jest to możliwe za pomocą przycisku
Podgląd pliku JPK znajdującego się w menu głównym aplikacji.

Aby wyświetlić wygenerowany plik JPK należy w podstawowych akcjach podglądu wybrać przycisk Wczytaj
plik. Po kliknięciu otwiera się okno, w którym należy wskazać dany plik.

W oknie programu wyświetli się wybrany plik JPK.
Dla każdego typu pliku JPK wyświetlane są informacje o nagłówku i podmiocie.
Nagłówek zawiera pola takie jak:
•

Kod systemowy – kod JPK;

•

Wersja schemy – wersja struktury JPK;

•

Cel złożenia – celem może być złożenie JPK po raz pierwszy, bądź złożenie korekty JPK jeżeli
jest to druga lub kolejna deklaracja składana przez podatnika za ten sam okres rozliczeniowy;
Struktura pliku JPK udostępniona przez MF nie przewiduje znacznika korekty. Oficjalna odpowiedź
Ministerstwa w tej sprawie brzmi następująco – „Informujemy, że na chwilę obecną nie ma
możliwości oznaczenia korekty przesyłanego pliku innym znacznikiem niż „1”. Dlatego też na
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korekcie wpisujemy „1”, o tym, że jest to korekta będzie świadczyła data wysyłki.” – ale może ulec
zmianie. W związku z tym aplikacja przewiduje możliwość oznaczenia pliku jako korekty.
•

Data wytworzenia JPK;

•

Wariant formularza;

•

Kod urzędu – nazwa Urzędu Skarbowego, do którego skierowana jest deklaracja;

•

Rok, miesiąc– w pola należy wpisać dane dotyczące okresu, którego dotyczy deklaracja – rok oraz
miesiąc.

W informacjach o Podmiocie zawarto pola takie jak:
•

NIP;

•

Pełna nazwa firmy;

•

E-mail;

•

Numer telefonu.

Pozostałe informacje dotyczące treści pliku widoczne na podglądzie mogą się różnić w zależności od typu pliku
JPK.
Przyciski znajdujące się przy nazwach sekcji umożliwiają ukrycie wybranej sekcji.

Aby zapisać plik należy kliknąć przycisk Zapisz, bądź Zapisz jako – w przypadku zapisywania pliku pod inną
nazwą.
Przyciski akcji podglądu są aktywne dopiero po wczytaniu pliku.
5.3.1

Plik JPK_V7K(2)

Na karcie podglądu pliku JPK_V7K(2) poza standardowymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie widoczne
są zakładki Deklaracja oraz Ewidencja.
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5.3.1.1

Deklaracja

Na tym etapie podatnik ma również możliwość wyboru wysłania deklaracji z cześcią deklaracyjną poprzez
zaznaczenie pola wyboru Załącz deklarację.
Poniżej znajdują się pola:
•

Kod formularza deklaracji – oznaczenie rodzaju pliku;

•

Kod systemowy deklaracji – kod JPK;

•

Kod podatku;

•

Rodzaj zobowiązania;

•

Wersja schemy deklaracji – wersja struktury JPK;

•

Wariant formularza – wskazuje na wersję formularza, który jest wypełniany;

•

Kwartał – oznaczenie kwartału, za który składana jest deklaracja.

Poniżej należy zaznaczyć deklarację dotyczącą zapoznania się z treścią i akceptacją pouczenia. W przypadku
nie zaznaczenia tego pola, nie będzie możliwe wysłanie pliku do Ministerstwa Finansów.
W zakładce Deklaracja znajdują się także pola z deklaracji VAT, w której należy podać wszystkie dane
niezbędne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartość podatku podlegającej wpłacie do Urzędu
Skarbowego lub kwotę zwrotu wraz ze wskazaniem formy i sposobu jej dokonania. W przypadku, gdy plik
zawiera również ewidencję, wówczas kwoty deklaracji są wyliczane automatycznie. Jeśli plik zawiera tylko część
deklaracyjną to pola z deklaracji VAT można edytować.

W pierwszej części deklaracji (pola 10 – 37), podatnik wykazuje wszystkie transakcje opodatkowane w stosunku,
do których ma obowiązek podatkowy przypadający na deklarowany okres. W pozycji RAZEM przedstawiona
jest suma wykazanych podstaw opodatkowania oraz suma podatku należnego pomniejszona o podatek, dla
którego obowiązek zapłaty powstał wcześniej niż złożenie deklaracji.
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W kolejnej części deklaracji (pola 39 – 48) wykazuje się kwoty podatku naliczonego od zakupów, tzn. podatku
pomniejszającego zobowiązania wykazywane w poprzedniej części (rozliczenie podatku należnego). W polach
44 – 47 należy wykazać samą wartość podatku naliczonego. Mogą się pojawić kwoty ujemne. W ostatnim polu
podatnik zobowiązany jest do wpisania łącznej wysokości podatku naliczonego do odliczenia.

Poniżej należy podać dane niezbędne do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego VAT- 7.
Ta część jest podsumowaniem wartości zobowiązania podatkowego lub zwrotu podatku. W przypadku, gdy w
danym okresie rozliczeniowym nastąpiła nadwyżka podatku naliczonego, podatnik ma prawo do ubiegania się
o zwrot tej kwoty. Podatnik ma również możliwość przeniesienia całości kwoty lub jej części na kolejne okresy
– w stosunku do części kwoty może zażądać zwrotu, a część przenieść na kolejny okres. W części dotyczącej
zwrotu należy wybrać odpowiedni sposób zwrotu podatku.
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W ostatniej części deklaracji należy zaznaczyć właściwe pola wyboru. Jeżeli podatnik:
•

Świadczył usługi turystyki przy świadczeniu, których nabywał towary i usługi od innych podatników dla
bezpośredniej korzyści turysty, wówczas powinien zaznaczyć pierwsze pole wyboru;

•

Dokonywał dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków
nabytych uprzednio przez niego lub importowanych w celu odsprzedaży, w stosunku, do których
zastosowano szczególna procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, wówczas powinien
zaznaczyć drugie pole wyboru;

•

Dokonywał czynności polegających na dostawie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu złota
inwestycyjnego, zwolnionych od podatku zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy lub będąc agentem
działającym w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył w dostawie takiego złota dla swojego
zleceniodawcy – powinien zaznaczyć trzecie pole wyboru kwadrat;

•

Będąc drugim w kolejności podatnikiem, dokonał transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury
uproszczonej – powinien zaznaczyć czwarte pole wyboru;

•

Ułatwiał poprzez interfejs elektroniczny dostawy towarów i świadczenie usług wskazanych w art. 109b
ust.1 ustawy i w związku z tym ma obowiązek ewidencji zawierającej określone informacje na temat
tych czynności – powinien zaznaczyć piąte pole wyboru;

•

Skorzystał z obniżenia zobowiązania z tytułu VAT, w przypadku gdy zapłata zobowiązania podatkowego
z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty
podatku, wówczas powinien zaznaczyć szóste pole wyboru.

Podatnik, który korzysta z korekty podstaw opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów
lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została
uprawdopodobniona zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy tzw. „ulga za złe długi” powinien podać wysokość tej
korekty.
W ostatnim polu należy wpisać uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.
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5.3.1.2

Ewidencja

W zakładce Ewidencja podatnik ma również możliwość wyboru wysłania deklaracji z częścią ewidencyjną
poprzez zaznaczenie pola wyboru Załącz ewidencję. Poniżej znajdują się zakładki wiersze sprzedaży, wiersze
zakupu oraz ich sumy kontrolne.
W zakładce Wiersze sprzedaży tabela zawiera kolumny, które przedstawiają kolejno:
•

Pole wyboru służące do zaznaczania pozycji dokumentów sprzedaży;

•

Lp. sprzedaży – liczba porządkowa wiersza ewidencji sprzedaży VAT;

•

Rodzaj dokumentu;

•

Dowód sprzedaży – numer faktury sprzedaży;

•

Kod kraju nadania numeru kontrahenta;

•

Numer kontrahenta – numer NIP kontrahenta;

•

Nazwa kontrahenta;

•

Data sprzedaży;

•

Data wystawienia;

•

Pola zawierające oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą
symboli GTU pogrupowanych według kategorii od 01 do 13 (GTU_01 - GTU_13);

•

Pola zawierające oznaczenia procedur, w ramach których przebiega transakcja (oznaczenia procedur
stosowane przy ewidencjowaniu podatku należnego WSTO_EE, IED, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T,
MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA);

•

Pola Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1
i 4, pole Termin płatności: Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych
zgodnie z art. 89a ust 1 ustawy oraz pole Data zapłaty: Data dokonania zapłaty w przypadku
korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy;

•

Pola z deklaracji VAT od P10 do P36;

•

Pole SprzedazVat_MARZA: Brutto.

Wiersze sprzedaży można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie.
Dodatkowo istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach.
W tabeli zawierającej wiersze zakupu kolumny przedstawiają kolejno:
•

Pole wyboru służące do zaznaczania pozycji dokumentów zakupu;

•

Lp. zakupu – liczba porządkowa wiersza ewidencji zakupu VAT;

•

Nazwę dostawcy;

•

Kod kraju nadania numeru kontrahenta;
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•

Dowód zakupu – numer faktury zakupu;

•

Rodzaj dokumentu – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który
wybrał metodę kasowa rozliczeń określoną w art. 21 ustawy, dokument wewnętrzny lub faktura VAT
RR, o której mowa w art. 116 ustawy;

•

Numer dostawcy – numer NIP dostawcy;

•

Datę zakupu;

•

Datę wpływu;

•

Pole zawierające oznaczenie procedury, w ramach której przebiega transakcja (oznaczenie procedury
stosowane przy ewidencjowaniu podatku naliczonego – IMP).

•

Pola z deklaracji VAT od P40 do P47;

•

Pole kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści
turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i
antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy.

Wiersze zakupu można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie.
Dodatkowo istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach. Poniżej tabeli są widoczne sumy kolumn.
Zakładka Sumy kontrolne zawiera pola odnoszące się do liczby wierszy sprzedaży i podatku należnego oraz
liczby wierszy sprzedaży i podatku naliczonego.

5.3.1.3

Generowanie deklaracji VAT

Program umożliwia wygenerowanie deklaracji dla pliku JPK_V7M(2) za pomocą przycisku Deklaracja VAT
znajdującego się w akcjach podglądu.
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Przycisk Deklaracja VAT służy jedynie do podglądu deklaracji. Numery pól zawarte w zakładce
Deklaracja odpowiadają numerom pól znajdującym się na poglądzie deklaracji.

5.3.1.4

Wydruk deklaracji

Istnieje możliwość wydrukowania wyświetlonej deklaracji, bądź wyeksportowania jej do określonego formatu,
służą do tego przyciski dostępne na wstążce. Aby zamknąć podgląd wydruku należy kliknąć przycisk Zamknij.

5.3.1.5

Masowa zmiana znaczników

Program umożliwia masową zmianę znaczników przy dokumentach z części ewidencyjnej w pliku JPK_V7K za
pomocą przycisków znajdujących się w akcjach podglądu w grupie Masowa zmiana znaczników.
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W celu zmiany znaczników należy w zakładce Wiersze sprzedaży lub Wiersze zakupu zaznaczyć pozycje
dokumentów, przy których znaczniki mają zostać zaznaczone lub odznaczone.
Następnie w polu Znacznik należy wybrać z listy rozwijanej znacznik. Po rozwinięciu listy wyświetlą się możliwe
do wyboru znaczniki:
•
•

dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą symboli GTU pogrupowanych
według kategorii od 01 do 13 (GTU_01 - GTU_13);
procedur, w ramach których przebiega transakcja (oznaczenia procedur stosowane przy
ewidencjowaniu podatku należnego WSTO_EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, IED,
B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA;

•

IMP;

•

KorektaPodstawOpodt.

Po wybraniu znacznika należy określić czy przy zaznaczonych dokumentach ewidencji mają zostać zaznaczone
czy odznaczone znaczniki. Kliknięcie przycisku Zaznacz powoduje zaznaczenie znaczników, natomiast przycisk
Odznacz ich odznaczenie.

Po poprawnie wykonanej operacji pojawi się komunikat informujący o zmianie znaczników dla wybranych
wierszy zakupu lub sprzedaży.

Przycisk Odwróć zaznaczenie umożliwia usunięcie zaznaczenia znaczników
sprzedaży/zakupu i zaznaczenia tych, które wcześniej nie były zaznaczone.

przy

dokumentach

Użytkownik może również przefiltrować wiersze sprzedaży/zakupu po kolumnach tabeli, a następnie zaznaczyć
znaczniki przy tych wierszach.
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5.3.1.6

Przeliczanie deklaracji

Istnieje możliwość ponownego przeliczenia deklaracji dla pliku JPK_V7K za pomocą przycisku Przelicz
deklarację znajdującego się w akcjach podglądu.

Po kliknięciu na przycisk Przelicz deklarację pojawi się okno z zapytaniem o wybraniu dodatkowych plików z
ewidencją.

Przycisk Anuluj zamyka okno.
Przycisk Nie powoduje wyświetlenie okna Wyliczenie deklaracji. Aby wykonać przeliczanie deklaracji należy
zatwierdzić swój wybór przyciskiem OK. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna bez przeliczania deklaracji.
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Przycisk Tak otwiera okno, w którym należy wskazać odpowiednie pliki. Po wybraniu plików z ewidencją pojawi
się okno z informacja o liczbie dodanych plików i zapytaniem o dodaniu kolejnych.

Przycisk Tak otwiera okno, w którym można wskazać kolejne pliki. Przycisk Nie powoduje wyświetlenia okna
Wyliczenie deklaracji. Po zatwierdzeniu wyboru deklaracja zostanie przeliczona ponownie.

Należy pamiętać, że wykonanie przeliczenia deklaracji zmieni wartości wpisane ręcznie w deklaracji.

5.3.2

Plik JPK_V7M(2)

Na karcie podglądu pliku JPK_V7M(2) poza standardowymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie widoczne
są zakładki Deklaracja oraz Ewidencja.
5.3.2.1

Deklaracja

Na tym etapie podatnik ma również możliwość wyboru wysłania deklaracji z cześcią deklaracyjną poprzez
zaznaczenie pola wyboru Załącz deklarację. Poniżej znajdują się pola:
•

Kod formularza deklaracji – oznaczenie rodzaju pliku;

•

Kod systemowy deklaracji – kod JPK;

•

Kod podatku;

•

Rodzaj zobowiązania;

•

Wersja schemy deklaracji – wersja struktury JPK;

•

Wariant formularza – wskazuje na wersję formularza, który jest wypełniany.

W zakładce Deklaracja znajdują się pola z deklaracji VAT, w której należy podać wszystkie dane niezbędne do
wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartość podatku podlegającej wpłacie do Urzędu Skarbowego lub
kwotę zwrotu wraz ze wskazaniem formy i sposobu jej dokonania. Należy również zaznaczyć deklarację
dotyczącą zapoznania się z treścią i akceptacją pouczenia. W przypadku nie zaznaczenia tego pola, nie będzie
możliwe wysłanie pliku do Ministerstwa Finansów.
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W pierwszej części deklaracji (pola 10 – 37), podatnik wykazuje wszystkie transakcje opodatkowane, w stosunku
do których ma obowiązek podatkowy przypadający na deklarowany okres. W pozycji RAZEM przedstawiona
jest suma wykazanych podstaw opodatkowania oraz suma podatku należnego pomniejszona o podatek, dla
którego obowiązek zapłaty powstał wcześniej niż złożenie deklaracji.

W kolejnej części deklaracji (pola 39 – 48) wykazuje się kwoty podatku naliczonego od zakupów, tzn. podatku
pomniejszającego zobowiązania wykazywane w poprzedniej części (rozliczenie podatku należnego). W polach
44 – 47 należy wykazać samą wartość podatku naliczonego. Mogą się pojawić kwoty ujemne. W ostatnim polu
podatnik zobowiązany jest do wpisania łącznej wysokości podatku naliczonego do odliczenia.

Poniżej należy podać dane niezbędne do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego VAT- 7. Ta część
jest podsumowaniem wartości zobowiązania podatkowego lub zwrotu podatku. W przypadku, gdy w danym
okresie rozliczeniowym nastąpiła nadwyżka podatku naliczonego, podatnik ma prawo do ubiegania się o zwrot
tej kwoty. Podatnik ma również możliwość przeniesienia całości kwoty lub jej części na kolejne okresy – w
stosunku do części kwoty może zażądać zwrotu, a część przenieść na kolejny okres. W części dotyczącej
zwrotu należy wybrać odpowiedni sposób zwrotu podatku.
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W ostatniej części deklaracji należy zaznaczyć właściwe pola wyboru. Jeżeli podatnik:
•

Świadczył usługi turystyki przy świadczeniu, których nabywał towary i usługi od innych podatników dla
bezpośredniej korzyści turysty, wówczas powinien zaznaczyć pierwsze pole wyboru;

•

Dokonywał dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków
nabytych uprzednio przez niego lub importowanych w celu odsprzedaży, w stosunku, do których
zastosowano szczególna procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, wówczas powinien
zaznaczyć drugie pole wyboru;

•

Dokonywał czynności polegających na dostawie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu złota
inwestycyjnego, zwolnionych od podatku zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy lub będąc agentem
działającym w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył w dostawie takiego złota dla swojego
zleceniodawcy – powinien zaznaczyć trzecie pole wyboru;

•

Będąc drugim w kolejności podatnikiem, dokonał transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury
uproszczonej – powinien zaznaczyć czwarte pole wyboru;

•

Ułatwiał poprzez interfejs elektroniczny dostawy towarów i świadczenie usług wskazanych w art. 109b
ust.1 ustawy i w związku z tym ma obowiązek ewidencji zawierające określone informacje na temat tych
czynności – powinien zaznaczyć piąte pole wyboru;

•

Skorzystał z obniżenia zobowiązania z tytułu VAT, w przypadku gdy zapłata zobowiązania podatkowego
z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty
podatku, wówczas powinien zaznaczyć szóste pole wyboru.

Podatnik, który korzysta z korekty podstaw opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów
lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została
uprawdopodobniona zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy tzw. „ulga za złe długi” powinien podać wysokość tej
korekty.
W ostatnim polu należy wpisać uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.
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5.3.2.2

Ewidencja

W zakładce Ewidencja podatnik ma również możliwość wyboru wysłania deklaracji z częścią ewidencyjną
poprzez zaznaczenie pola wyboru Załącz ewidencję. Poniżej znajdują się zakładki wiersze sprzedaży, wiersze
zakupu oraz ich sumy kontrolne.
W zakładce Wiersze sprzedaży tabela zawiera kolumny, które przedstawiają kolejno:
•

Pole wyboru służące do zaznaczania pozycji dokumentów sprzedaży;

•

Lp. sprzedaży – liczba porządkowa wiersza ewidencji sprzedaży VAT;

•

Rodzaj dokumentu;

•

Dowód sprzedaży – numer faktury sprzedaży;

•

Kod kraju nadania numeru kontrahenta;

•

Numer kontrahenta – numer NIP kontrahenta;

•

Nazwa kontrahenta;

•

Data sprzedaży;

•

Data wystawienia;

•

Pola zawierające oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą
symboli GTU pogrupowanych według kategorii od 01 do 13 (GTU_01 - GTU_13);

•

Pola zawierające oznaczenia procedur, w ramach których przebiega transakcja (oznaczenia procedur
stosowane przy ewidencjowaniu podatku należnego WSTO_EE, IED, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T,
MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA);

•

Pola Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1
i 4, pole Termin płatności: Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych
zgodnie z art. 89a ust 1 ustawy oraz pole Data zapłaty: Data dokonania zapłaty w przypadku
korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy;

•

Pola z deklaracji VAT od P10 do P36;

•

Pole SprzedazVat_MARZA: Brutto.

Wiersze sprzedaży można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie.
Dodatkowo istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach.
W tabeli zawierającej wiersze zakupu, kolumny przedstawiają kolejno:
•

Pole wyboru służące do zaznaczania pozycji dokumentów zakupu;

•

Lp. zakupu – liczba porządkowa wiersza ewidencji zakupu VAT;
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•

Nazwę dostawcy;

•

Kod kraju nadania numeru kontrahenta;

•

Dowód zakupu – numer faktury zakupu;

•

Rodzaj dokumentu – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który
wybrał metodę kasowa rozliczeń określoną w art. 21 ustawy, dokument wewnętrzny lub faktura VAT
RR, o której mowa w art. 116 ustawy;

•

Numer dostawcy;

•

Datę zakupu;

•

Datę wpływu;

•

Pole zawierające oznaczenie procedury, w ramach której przebiega transakcja (oznaczenie procedury
stosowane przy ewidencjowaniu podatku naliczonego – IMP).

•

Pola z deklaracji VAT od P40 do P47;

•

Pole kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści
turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i
antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art.120 ustawy.

Wiersze zakupu można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie.
Dodatkowo istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach. Poniżej tabeli są widoczne sumy kolumn.
Zakładka Sumy kontrolne zawiera pola odnoszące się do liczby wierszy sprzedaży i podatku należnego oraz
liczby wierszy sprzedaży i podatku naliczonego.

5.3.2.3

Generowanie deklaracji VAT

Program umożliwia wygenerowanie deklaracji dla pliku JPK_V7M za pomocą przycisku Deklaracja VAT
znajdującego się w akcjach podglądu.
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Przycisk Deklaracja VAT służy jedynie do podglądu deklaracji. Numery pól zawarte w zakładce
Deklaracja odpowiadają numerom pól znajdującym się na poglądzie deklaracji.

5.3.2.4

Wydruk deklaracji

Istnieje możliwość wydrukowania wyświetlonej deklaracji, bądź wyeksportowania jej do określonego formatu,
służą do tego przyciski dostępne na wstążce. Aby zamknąć podgląd wydruku należy kliknąć przycisk Zamknij.

1.1.1.2

Masowa zmiana znaczników

Program umożliwia masową zmianę znaczników przy dokumentach z części ewidencyjnej w pliku JPK_V7M(2)
za pomocą przycisków znajdujących się w akcjach podglądu w grupie Masowa zmiana znaczników.
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W celu zmiany znaczników należy w zakładce Wiersze sprzedaży lub Wiersze zakupu zaznaczyć pozycje
dokumentów, przy których znaczniki mają zostać zaznaczone lub odznaczone.
Następnie w polu Znacznik należy wybrać z listy rozwijanej znacznik. Po rozwinięciu listy wyświetlą się możliwe
do wyboru znaczniki:
•
•

dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą symboli GTU pogrupowanych
według kategorii od 01 do 13 (GTU_01 - GTU_13);
procedur, w ramach których przebiega transakcja (oznaczenia procedur stosowane przy
ewidencjowaniu podatku należnego WSTO_EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, IED,
B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA;

•

IMP;

•

KorektaPodstawOpodt.

Po określeniu znacznika należy określić czy przy zaznaczonych dokumentach ewidencji mają zostać
zaznaczone czy odznaczone znaczniki. Kliknięcie przycisku Zaznacz powoduje zaznaczenie znaczników,
natomiast przycisk Odznacz ich odznaczenie.

Po poprawnie wykonanej operacji pojawi się komunikat informujący o zmianie znaczników dla wybranych
wierszy zakupu lub sprzedaży.

Przycisk Odwróć zaznaczenie umożliwia usunięcie zaznaczenia znaczników
sprzedaży/zakupu i zaznaczenia tych, które wcześniej nie były zaznaczone.

przy

dokumentach

Użytkownik może również przefiltrować wiersze sprzedaży/zakupu, a następnie zaznaczyć znaczniki przy tych
wierszach.
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5.3.2.5

Przeliczanie deklaracji

Istnieje możliwość ponownego przeliczenia deklaracji dla pliku JPK_V7M za pomocą przycisku
deklarację znajdującego się w akcjach podglądu.

Przelicz

Po kliknięciu na przycisk Przelicz deklarację pojawi się okno Wyliczenie deklaracji. Aby wykonać przeliczanie
deklaracji należy zatwierdzić swój wybór przyciskiem OK. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna bez
przeliczania deklaracji.

Po zatwierdzeniu wyboru deklaracja zostanie poprawnie przeliczona.

Należy pamiętać, że wykonanie przeliczenia deklaracji zmieni wartości wpisane ręcznie w deklaracji.

5.3.3

Plik JPK_VAT

Na karcie podglądu pliku JPK_VAT poza standardowymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie widoczne są
wiersze sprzedaży i zakupu oraz ich sumy kontrolne.
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W tabeli zawierającej wiersze sprzedaży kolumny przedstawiają kolejno:
•

Typ sprzedaży;

•

Lp. sprzedaży – lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT;

•

Datę sprzedaży – data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

•

Datę wystawienia dokumentu;

•

Nr dokumentu;

•

Nazwę nabywcy – imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług;

•

Adres nabywcy;

•

Pola z deklaracji VAT od P10 do P39.

Wiersze sprzedaży można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie.
Dodatkowo istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach.
Poniżej tabeli są widoczne sumy kolumn.
W tabeli zawierającej wiersze zakupu, kolumny przedstawiają kolejno:
•

Typ zakupu;

•

Lp. zakupu – lp. wiersza ewidencji zakupu VAT;

•

Nazwę wystawcy;

•

Adres wystawcy – adres wystawcy faktury;

•

Numer dostawcy;

•

Dowód zakupu;

•

Datę zakupu;

•

Datę wpływu;

•

Pola z deklaracji VAT od P43 do P50.

Wiersze zakupu można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie.
Dodatkowo istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach. Poniżej tabeli są widoczne sumy kolumn.
Zakładka Sumy kontrolne zawiera pola odnoszące się do liczby wierszy sprzedaży i podatku należnego oraz
liczby wierszy sprzedaży i podatku naliczonego.
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W akcjach podglądu pliku JPK_VAT znajduje się przycisk Deklaracja VAT, po jego kliknięciu użytkownik
przejdzie do ustawień związanych z generowaniem i wydrukiem deklaracji VAT.
5.3.3.1

Generowanie deklaracji VAT

Program umożliwia wygenerowanie deklaracji dla pliku JPK_VAT za pomocą przycisku Deklaracja VAT
znajdującego się w akcjach podglądu.

W oknie programu ukaże się karta przedstawiająca pola z deklaracji wraz z ich opisem
i wartościami. Pola oznaczone szarym kolorem zawierają dane uzupełnione według pliku JPK otwartego na
podglądzie, zaś pozostałe pola są przeznaczone do uzupełnienia.
5.3.3.2

Wydruk deklaracji

Aby wydrukować deklarację dla pliku JPK_VAT należy kliknąć przycisk Drukuj, znajdujący się w akcjach
wydruku.
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W odrębnym oknie wyświetli się podgląd wypełnionego formularza Deklaracji dla podatku od towarów i usług.
Istnieje możliwość wydrukowania wyświetlonej deklaracji, bądź wyeksportowania jej do określonego formatu,
służą do tego przyciski dostępne na wstążce. Aby zamknąć podgląd wydruku należy kliknąć przycisk Zamknij.

5.3.4

Konwersja pliku JPK_VAT z 1.0 na 2.0.

Wczytując do Integratora plików JPK plik JPK_VAT w wersji 1.0. wyświetli się komunikat informujący o konwersji
tego pliku do wersji 2.0.

Po konwersji, w wierszach sprzedaży należy ręcznie uzupełnić kolumnę Numer kontrahenta, zaś w wierszach
zakupu kolumna z datą zakupu zostanie uzupełniona na podstawie daty wpływu.
Gotowy plik należy zapisać klikając przycisk Zapisz – plik zostanie zapisany w wersji 2.0.
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5.3.5

Plik JPK_KR

Na karcie podglądu pliku JPK_KR poza standardowymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie widoczne są
zakładki zawierające: ZOiS, Dziennik, Konto zapisu i Sumy kontrolne.

W zakładce ZOiS (Zestawienie Obrotów i Sald) kolumny tabeli przedstawiają kolejno:
•

Typ;

•

Kod konta – identyfikator konta ostatecznego zapisu;

•

Opis konta – nazwa konta;

•

Typ konta;

•

Kod zespołu – kod zespołu wg Wykazu Kont Syntetycznych;

•

Opis zespołu – opis zespołu kont;

•

Kod kategorii – kod kategorii konta według Zespołu Kon Syntetycznych;

•

Opis kategorii – nazwa kategorii konta;

•

Kod podkategorii – kod podkategorii konta ksiąg pomocniczych w ramach poszczególnej kategorii
Zespołu Kont Syntetycznych;

•

Opis podkategorii – nazwa podkategorii konta;

•

Bilans otwarcia winien – bilans otwarcia po stronie Winien w walucie polskiej;

•

Bilans otwarcia ma – bilans otwarcia po stronie Ma w walucie polskiej;

•

Obroty winien – obroty konta po stronie Winien w okresie, którego dotyczy JPK;

•

Obroty ma – obroty konta po stronie Ma w okresie, którego dotyczy JPK;
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•

Obroty winien narastające – obroty konta po stronie Winien w okresie od otwarcia ksiąg do daty
końcowej okresu, którego dotyczy JPK;

•

Obroty ma narastające – obroty konta po stronie Ma, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej
okresu, którego dotyczy JPK;

•

Saldo winien – saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy
JPK z uwzględnieniem bilansu;

•

Saldo ma – saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z
uwzględnieniem bilansu otwarcia.

Wpisy można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie okna. Dodatkowo
istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach tabeli.
Poniżej tabeli są widoczne sumy kolumn, zawierających wartości.
W zakładce Dziennik kolumny tabeli przedstawiają kolejno:
•

Typ;

•

Lp. zapisu dziennika – numer kolejny zapisu dziennika;

•

Nr zapisu dziennika;

•

Opis dziennika;

•

Nr dowodu księgowego;

•

Rodzaj dowodu;

•

Data operacji – data dokonania operacji gospodarczej;

•

Data dowodu;

•

Data księgowania – data, pod którą ujęto dowód w księgach;

•

Kod operatora – dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść;

•

Opis operacji – opis operacji w dzienniku;

•

Dziennik kwota operacji – wartość operacji ujęta w dzienniku.
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Wpisy można dodawać i usuwać za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie. Dodatkowo istnieje
możliwość edycji danych zawartych w wierszach tabeli. Poniżej tabeli są widoczne sumy kolumn, zawierających
wartości.
W zakładce Konta zapisu kolumny tabeli przedstawiają kolejno:
•

Typ,

•

Lp. zapisu – numer kolejny zapisu konta,

•

Nr zapisu –
w Dzienniku,

•

Kod konta winien – identyfikator konta zapisu,

•

Kwota winien – kwota zapisu transakcji po stronie Winien,

•

Kwota winien w walucie – kwota transakcji po stronie Winien w walucie obcej dla operacji walutowych,

•

Kod winien waluty – kod waluty dla operacji walutowych dla księgowań po stronie Winien,

•

Opis zapisu winien – opis zapisu transakcji po stronie Winien,

•

Kod konta ma – identyfikator konta zapisu,

•

Kwota ma – kwota zapisu transakcji po stronie Ma,

•

Kwota ma w walucie – kwota zapisu transakcji po stronie Ma w walucie obcej dla operacji walutowych,

•

Kod ma waluty – kod waluty dla operacji walutowych księgowanych po stronie Ma,

•

Opis zapisu ma – opis zapisu transakcji po stronie Ma.

numer

zapisu
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Wpisy można dodawać i usuwać za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie. Dodatkowo istnieje
możliwość edycji danych zawartych w wierszach tabeli.
Poniżej tabeli są widoczne sumy kolumn, zawierających wartości.
Zakładka Sumy kontrolne zawiera pola odnoszące się do liczby wierszy dziennika, sumy kwot operacji, liczby
wierszy konta zapisu, sumy winien oraz sumy ma.

5.3.6

Plik JPK_FA

Na
karcie
podglądu
pliku
JPK_FA
poza
standardowymi
informacjami
o
Nagłówku
i Podmiocie widoczne są zakładki przedstawiające: faktury, wiersze faktur, sumy kontrolne oraz stawki podatku.
W zakładce zawierającej faktury, kolumny przedstawiają kolejno pola o nazwie:
•

Typ,

•

Data wystawienia,

•

Numer faktury – kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób
jednoznaczny identyfikuje fakturę,

•

Nazwa nabywcy – imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług,

•

Adres nabywcy,

•

Sprzedawca – imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług,

•

Adres sprzedawcy,

•

Kod (prefiks) podatnika VAT UE,

•

Numer identyfikacyjny podatnika,

•

Kod nabywcy podatnika VAT UE,

•

Numer identyfikacyjny nabywcy – numer za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

•

Data dokonaniu lub zakończenia dostawy towarów, bądź wykonania usługi – czy też data otrzymania
zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

•

Suma wartości sprzedaży netto – stawka podstawowa,

•

Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto,

•

Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą,

•

Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną,
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•

Suma wartości sprzedaży ze stawką obniżoną drugą,

•

Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą,

•

Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią,

•

Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży ze stawką obniżoną trzecią,

•

Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą,

•

Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży ze stawką obniżoną czwartą,

•

Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%,

•

Suma wartości zwolnionej,

•

Kwota należności ogółem,

•

Metoda kasowa,

•

Samofakturowanie,

•

Odwrotne obciążenie – pole wyboru – zaznaczone w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi,
dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
charakterze jest nabywca towaru lub usługi,

•

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo art. 82 ust. 3,

•

Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje
zwolnienie od podatku,

•

Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę lub takie świadczenie usług,

•

Podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia,

•

Czy występuje przypadek, o którym mowa w art. 106c ustawy?

•

Nazwa organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego,

•

Adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego,

•

Faktury wystawione w imieniu i na rzecz podatnika,

•

Imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego,

•

Adres przedstawiciela podatkowego,

•

Numer identyfikacyjny przedstawiciela podatkowego,

•

Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku,

•

Przebieg pojazdu,

•

Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu,

•

Faktura wystawiona przez drugiego w kolejności podatnika,

•

Świadczenie usług turystyki, dla których podstawę podatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota
marży,

•

Dostawa
i antyków,

•

Procedura marży,

•

Rodzaj faktury – VAT – podstawowa, KOREKTA – korygująca; ZAL – faktura dokumentująca otrzymanie
zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności; POZ – pozostałe,

towarów

używanych,
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•

Przyczyna korekty – przyczyna korekty dla faktur korygujących,

•

Nr faktury korygowanej,

•

Okres faktury korygowanej,

•

Zaliczka zapłata – dla faktury zaliczkowej – otrzymana kwota zapłaty,

•

Zaliczka podatek – dla faktury zaliczkowej – otrzymana kwota zapłaty.

Faktury można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie karty. Dodatkowo
istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach tabeli.
W zakładce zawierającej wiersze faktury zawarto pozycje danych faktur, kolumny przedstawiają kolejno pola o
nazwie:
•

Typ,

•

Numer faktury,

•

Nazwa towaru lub usługi,

•

Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

•

Ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

•

Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku,

•

Cena jednostkowa brutto,

•

Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,

•

Wartość sprzedaży netto,

•

Wartość sprzedaży brutto,

•

Stawka podatku.

Wiersze faktur można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie karty.
Dodatkowo istnieje możliwość edycji danych zawartych w wierszach tabeli.
Zakładka Sumy kontrolne zawiera pola odnoszące się do liczby faktur i wierszy faktur oraz ich wartości.
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Zakładka Stawki VAT zawiera pola stawek VAT pliku JPK.
W przypadku JPK_FA wśród przycisków akcji podglądu widoczny staje się również przycisk Powody zwolnienia
z podatku. Po jego wybraniu otworzy się okno przedstawiającego powody zwolnienia z podatku. Szczegółowy
opis obsługi tego okna zawarto w podrozdziale 5.2.1 Symfonia ERP. Aby zamknąć okno powodów zwolnienia
z podatku należy ponownie kliknąć na przycisk.

5.3.7

Plik JPK_WB

Na karcie podglądu pliku JPK_WB poza standardowymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie widoczny jest
numer rachunku oraz zakładki przedstawiające informacje o rachunku: salda wyciągu (początkowe i końcowe),
wiersze wyciągu oraz sumy kontrolne.
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Zakładka Salda zawiera pola przedstawiające saldo początkowe oraz saldo końcowe wyciągu. Istnieje
możliwość edycji sald.
Wiersze wyciągu przedstawiają wykonane operacje na danym numerze rachunku. Istnieje możliwość edycji
danych w nich zawartych. Kolumny tabeli wierszy wyciągu zawierają następujące pola:
•

Typ,

•

Numer wiersza – kolejny numer wiersza (zapisu) wyciągu,

•

Data operacji,

•

Nazwa podmiotu – nazwa podmiotu będącego stroną operacji,

•

Opis operacji – opis operacji/transakcji,

•

Kwota operacji,

•

Saldo operacji.

Wiersze można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie karty.
Zakładka Sumy kontrolne zawiera pola przedstawiające sumę liczby wierszy, sumę obciążeń oraz sumę
uznań.
5.3.8

Plik JPK_MAG

Na karcie podglądu pliku JPK_MAG poza standardowymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie widoczna jest
nazwa magazynu oraz zakładki dotyczące dokumentów PZ, WZ, RW i MM oraz pozycji danych dokumentów i
sum kontrolnych.
Po kliknięciu w zakładkę z nazwą danego charakteru dokumentów, widoczne staną się wszystkie dokumenty
wybranego charakteru, pozycje tych dokumentów oraz sumy kontrolne (informacje te również są przedstawiane
w formie zakładek).
5.3.8.1

PZ – Dokumenty

Zakładka ta przechowuje wszystkie dokumenty z danego magazynu o charakterze PZ. Kolumny tabeli zawierają
pola, takie jak:
•

Numer dokumentu PZ – numer dokumentu przychodu zewnętrznego do magazynu,

•

Data dokumentu PZ,

•

Wartość ogólna PZ – wartość ogólna dokumentu PZ,

•

Data otrzymania towaru/materiału,

•

Dostawca towaru/materiału,

•

Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału,

•

Data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału.

Dokumenty można dodawać oraz usuwać, poprzez użycie przycisków widocznych po prawej stronie karty.
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5.3.8.2

PZ – Pozycje dokumentów

Zakładka ta przechowuje wszystkie pozycje dokumentów o charakterze PZ. Kolumny tabeli zawierają pola, takie
jak:
•

Numer dokumentu PZ – numer dokumentu przychodu zewnętrznego do magazynu,

•

Kod towaru/materiału/opakowania,

•

Nazwa towaru/materiału/opakowania,

•

Ilość przyjęta,

•

Jednostka miary,

•

Cena towaru/materiału/opakowania,

•

Wartość towaru/materiału/opakowania.

Pozycje dokumentów można dodawać oraz usuwać, poprzez użycie przycisków widocznych po prawej stronie
karty.
5.3.8.3

PZ – Sumy kontrolne

Zakładka ta zawiera liczbę dokumentów oraz sumę wartości wszystkich dokumentów o charakterze PZ.
5.3.8.4

WZ – Dokumenty

Zakładka ta przechowuje wszystkie dokumenty z danego magazynu o charakterze WZ. Kolumny tabeli
zawierają pola, takie jak:
•

Numer dokumentu WZ – numer dokumentu o charakterze WZ,

•

Data dokumentu WZ,

•

Wartość dokumentu WZ – wartość ogólna dokumentu WZ,

•

Data wydania towaru/materiału,

•

Odbiorca towaru/materiału,

•

Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału,

•

Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału.

Dokumenty można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków po prawej stronie karty.
5.3.8.5

WZ – Pozycje dokumentów

Zakładka ta przechowuje wszystkie pozycje dokumentów o charakterze WZ. Kolumny tabeli zawierają pola,
takie jak:
•

Numer dokumentu WZ – numer dokumentu o charakterze WZ,

•

Kod towaru/materiału/opakowania,

•

Nazwa towar/materiału/opakowania,
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•

Ilość wydana,

•

Jednostka miary,

•

Cena towaru/materiału/opakowania,

•

Wartość towaru/materiału/opakowania.

Pozycje dokumentów można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie karty.
5.3.8.6

WZ – Sumy kontrolne

Zakładka ta zawiera liczbę dokumentów oraz wartości wszystkich dokumentów o charakterze WZ.
5.3.8.7

RW – Dokumenty

Zakładka ta przechowuje wszystkie dokumenty z danego magazynu o charakterze RW. Kolumny tabeli
zawierają pola, takie jak:
•

Numer dokumentu RW – numer dokumentu o charakterze RW,

•

Data dokumentu RW,

•

Wartość dokumentu RW – wartość ogólna dokumentu RW,

•

Data wydania towaru/materiału,

•

Miejsce wydania towaru/materiału,

•

Miejsce przeznaczenia towaru/materiału.

Dokumenty można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie karty.
5.3.8.8

RW – Pozycje dokumentów

Zakładka ta przechowuje wszystkie pozycje dokumentów o charakterze RW. Kolumny tabeli zawierają pola,
takie jak:
•

Numer dokumentu RW – numer dokumentu o charakterze RW,

•

Kod towaru/materiału/opakowania,

•

Nazwa towaru/materiału/opakowania,

•

Ilość wydana,

•

Jednostka miary,

•

Cena towaru/materiału/opakowania,

•

Wartość towaru/materiału/opakowania.

Pozycje dokumentów można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków po prawej stronie karty.
5.3.8.9

RW – Sumy kontrolne

Zakładka ta zawiera liczbę dokumentów oraz sumę wartości wszystkich dokumentów o charakterze RW.
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5.3.8.10 MM – Dokumenty
Zakładka ta przechowuje wszystkie dokumenty z danego magazynu o charakterze MM. Kolumny tabeli
zawierają pola, takie jak:
•

Numer dokumentu MM – numer dokumentu o charakterze MM,

•

Data dokumentu MM,

•

Wartość dokumentu MM – wartość ogólna dokumentu MM,

•

Data wydania towaru/materiału,

•

Miejsce wydania towaru/materiału,

•

Miejsce przeznaczenia towaru/materiału.

Dokumenty można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków po prawej stronie karty.
5.3.8.11 MM – Pozycje dokumentów
Zakładka ta przechowuje wszystkie pozycje dokumentów o charakterze MM. Kolumny tabeli zawierają pola,
takie jak:
•

Numer dokumentu MM – numer dokumentu o charakterze MM,

•

Kod towaru/materiału/opakowania,

•

Nazwa towaru/materiału/opakowania,

•

Ilość wydana,

•

Jednostka miary,

•

Cena towaru/materiału/opakowania,

•

Wartość towaru/materiału/opakowania.

Pozycje dokumentów można dodawać oraz usuwać za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie
karty.
5.3.8.12 MM – Sumy kontrolne
Zakładka ta zawiera liczbę dokumentów oraz sumę wartości wszystkich dokumentów o charakterze MM.

5.4

Eksport do Excela

Istnieje możliwość wyeksportowania otwartego pliku JPK do programu Excel. Służy do tego przycisk Eksportuj
do Excela znajdujący się w akcjach podglądu. Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, w którym należy
wskazać miejsce zapisu pliku oraz podać jego nazwę, po czym kliknąć Zapisz.
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Użytkownik może wyeksportować do programu Excel takie typy plików jak JPK_V7K, JPK_V7M,
JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG.

5.4.1

Pliki JPK_7M w formacie xls

Plik JPK_V7M w formacie xls jest podzielony na odrębne arkusze dotyczące:
•

ogólnych informacji o Nagłówku i Podmiocie,

•

wierszy sprzedaży,

•

wierszy zakupu,

•

deklaracji.

Poniżej przedstawiono arkusz z ogólnymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie.

5.4.2

Pliki JPK_7K w formacie xls

Plik JPK_V7K w formacie xls jest podzielony na odrębne arkusze dotyczące:
•

ogólnych informacji o Nagłówku i Podmiocie,

•

wierszy sprzedaży,

•

wierszy zakupu,
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•

deklaracji

Poniżej przedstawiono arkusz z ogólnymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie.

5.4.3

Plik JPK_VAT w formacie xls

Plik JPK_VAT w formacie xls jest podzielony na odrębne arkusze dotyczące:
•

ogólnych informacji o Nagłówku i Podmiocie,

•

wierszy sprzedaży,

•

wierszy zakupu.

Poniżej przedstawiono arkusz z ogólnymi informacjami o Nagłówku i Podmiocie.
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5.4.4

Plik JPK_KR w formacie xls

Plik JPK_KR w formacie xls jest podzielony na odrębne arkusze dotyczące:
•

ogólnych informacji o Podmiocie i Nagłówku,

•

ZOiS,

•

Dziennika,

•

Konta zapisu.

Poniżej przedstawiono arkusz przedstawiający Zestawienia Obrotów i Sald.
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5.4.5

Plik JPK_FA w formacie xls

JPK_FA w formacie xls jest podzielony na odrębne arkusze dotyczące:
•

ogólnych informacji o Podmiocie i Nagłówku,

•

faktur,

•

wierszy faktur.

Poniżej przedstawiono arkusz przedstawiający wiersze faktur.

5.4.6

Plik JPK_WB w formacie xls

JPK_WB w formacie xls jest podzielony na odrębne arkusze dotyczące:
•

Ogólnych informacji o Podmiocie i Nagłówku,

•

Sald wyciągu,

•

Wierszy wyciągu.
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Poniżej przedstawiono arkusz przedstawiający wiersze wyciągu.

5.4.7

Plik JPK_MAG w formacie xls

Plik JPK_MAG w formacie xls jest podzielony na odrębne arkusze dotyczące:
•

Ogólnych informacji o Nagłówku i Podmiocie,

•

Dokumentów PZ,

•

Pozycji dokumentów PZ,

•

Dokumentów WZ,

•

Pozycji dokumentów WZ,

•

Dokumentów RW,

•

Pozycji dokumentów RW,

•

Dokumentów MM,

•

Pozycji dokumentów MM.

Poniżej przedstawiono arkusz przedstawiający dokumenty WZ.
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Wysyłka plików JPK

5.5

Aby wysłać na bramkę Ministerstwa gotowy plik JPK należy w menu głównym aplikacji wybrać przycisk Wyślij
plik JPK.

W oknie programu wyświetli się formularz zawierający następujące pola:
•

Bramka ministerstwa – pole określa na jaką bramkę ma zostać wysłany plik JPK; po rozwinięciu listy
należy wskazać bramkę – testowa służy do testów, zaś produkcyjna służy wyłącznie do wysyłki
gotowych plików do Ministerstwa;

•

Typ pliku – pole określa, czy dany dokument jest wysyłany cyklicznie np. co miesiąc, czy też na żądanie
Ministerstwa;

•

Lokalizacja

certyfikatu

ministerstwa

–

pole

określa

udostępnionego przez Ministerstwo; za pomocą przycisku
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Aktualny certyfikat dla bramki produkcyjnej jest dostępny pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/media/5214/e_dokumenty-mf-gov-pl.zip
Aktualny certyfikat dla bramki testowej jest dostępny pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/media/5261/test-e_dokumenty-mf-gov-pl.zip
W katalogu aplikacji znajduje się katalog Certyfikaty, w którym przechowywane są certyfikaty dla bramki
testowej oraz produkcyjnej.
W katalogu tym znajdują się dwa podkatalogi: Bramka testowa i Bramka docelowa:
o

aby wysłać plik na bramkę testową należy z katalogu Bramka testowa wybrać dowolny certyfikat,

o

aby wysłać plik na bramkę produkcyjną należy z katalogu Bramka docelowa wybrać dowolny certyfikat.

• Lokalizacja pliku – za pomocą przycisku

należy wybrać plik, który ma zostać wysłany.

Po uzupełnieniu wymaganych pól należy przejść do wyboru certyfikatu podpisu – służy do tego przycisk
Wybierz certyfikat podpisu.

Jeśli wykorzystywany jest podpis kwalifikowany KiR Szafir to w sytuacji, gdy podczas wyboru
certyfikatu wyświetlany jest błąd o zmienionym lub uszkodzonym podpisie należy zainstalować listę
certyfikatów dostępną pod adresem:
https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/certyfikaty-i-listy-crl/
Po wczytaniu certyfikatu w oknie programu ukażą się informacje o nim. Istnieje możliwość wyświetlenia
wybranego certyfikatu, służy do tego przycisk Wyświetl certyfikat. Przycisk ten staje się aktywny dopiero po
wczytaniu certyfikatu.
Po uzupełnieniu wszystkich pól można przejść do wysyłki pliku do Ministerstwa. Wyświetli się okno ukazujące
postęp wysyłki i jej poszczególne etapy.
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Istnieje możliwość zapisania do pliku wszystkich wierszy przedstawiających postęp wysyłki pliku JPK, a także
skopiowania ich do schowka. Służą do tego przyciski widoczne w dolnej części okna – Zapisz oraz Kopiuj.
5.5.1

Historia

Przycisk Historia w akcjach wysyłki służy do wyświetlania historii wysłanych plików. Kolumny tabeli
przedstawiają kolejno pola:
•

Bramka – pole określa typ bramki,

•

Data wysyłki – pole określa datę wysłania pliku JPK na bramkę,

•

Nazwa pliku,

•

Numer referencyjny,

•

Ostatni status – pole określa kod ostatniego statusu,

•

Czas sprawdzania statusu – pole określa kiedy ostatni raz był sprawdzany status,

•

Opis statusu,

•

Dodatkowe informacje,

•

Znacznik czasu – pole określa kiedy nastąpiła ostatnia zmiana statusu po stronie Ministerstwa.
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Status wysyłki
Poniższa tabela przedstawia kody oraz opisy możliwych statusów, statusy są pogrupowane następująco:
1xx – kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła),
2xx – kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu,
3xx – kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu,
4xx – kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu,
5xx – kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu.
Kod statusu

Opis

100

Rozpoczęto sesję przysłania plików

101

Odebrano X z Y zadeklarowanych plików

102

Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

110

Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików

120

Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa
weryfikacja dokumentu

200

Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

300

Nieprawidłowy numer referencyjny

301

Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji
dokumentu

302

Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji
dokumentu

303

Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji
dokumentu

401

Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD

403

Dokument z niepoprawnym podpisem

404

Dokument z nieważnym certyfikatem

405

Dokument z odwołanych certyfikatem

406

Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
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407

Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX

408

Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

409

Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

410

Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP

411

Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony)

412

Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany

413

Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowaną wartością

414

Suma kontrolna części dokumentu (pliku……) niezgodna z deklarowaną
wartością

415

Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie

Aktualne statusy dostępne są
na
stronie
Ministerstwa Finansów pod
adresem:
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Specyfikacja+Interfejs%C3%B3w+us%C5%82ug+J
PK+wersja+2.0.pdf
Aktualnie dla bramki testowej ostatecznym kodem jest 120 (brak możliwości pobierania Urzędowego
Poświadczenia Odbioru). UPO można pobrać jedynie dla statusu 200 (Przetwarzanie dokumentu zakończone
poprawnie, pobierz UPO) – po kliknięciu na wiersz tabeli, który posiada status 200, uaktywnia się przycisk
Pobierz UPO znajdujący się w akcjach historii, zaś przycisk Odśwież status staje się nieaktywny.
Podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru można wyświetlić za pomocą przycisku Pobierz UPO
znajdującego się w akcjach historii.
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Przycisk Odśwież status jest aktywny dla wierszy tabeli o statusie innym niż 200. Przycisk ten ma na celu
odpytanie bramki Ministerstwa o status dokumentu.
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6 Wskazówki do instalacji
6.1

Konfiguracja Serwera SQL

Jeśli występują problemy z połączeniem do bazy danych należy włączyć protokół TCP/IP.
Po uruchomieniu SQL Server Manager należy wybrać SQL Native Client 11.0 Configuration (32bit) > Client
Protocols, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na TCP/IP i wybrać Enable.

Następnie należy wybrać SQL Server Network Configuration > Protocols for [odpowiednia nazwa instancji],
po czym kliknąć prawym przyciskiem myszy na TCP/IP i wybrać Enable.

W ten sam sposób należy postąpić w przypadku SQL Native Client 11.0 Configuration – należy wybrać z listy,
następnie wskazać Client Protocols, po czym prawym przyciskiem myszy kliknąć na TCP/IP i wybrać Enable.

Po uruchomieniu trzech protokołów należy wykonać restart Serwera SQL.
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7 Aktualizacja wersji aplikacji
Przed wykonaniem aktualizacji wersji, należy zakończyć rozpoczętą pracę, ponieważ aplikacja zostanie
wykonany restart aplikacji.
Aby wykonać aktualizację wersji aplikacji należy w menu głównym aplikacji kliknąć na przycisk Uproszczona
aktualizacja.

Wyświetli się pytanie czy dokonać aktualizacji:

Po kliknięciu przycisku Tak – rozpocznie się proces aktualizacji. Po pomyślnym przebiegu aktualizacji, zostanie
wykonany restart aplikacji. Po ponownym zalogowaniu nowy numer wersji aplikacji będzie widoczny w
Ustawieniach> zakładka O aplikacji.
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Jeżeli wersja aplikacji jest aktualna, wyświetli się komunikat informujący o braku dostępnych aktualizacji.

W przypadku problemów z wykonaniem uproszczonej aktualizacji wersji aplikacji należy dokonać aktualizacji w
klasyczny sposób.
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8 Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas korzystania z integratora wystąpią różnego rodzaju problemy należy (przed kontaktem z
pomocą techniczną) zweryfikować, czy dane problemy znajdują się na podanej poniżej liście.
1. Zestaw kluczy nie istnieje – błąd występuje podczas próby wysyłki pliku do Ministerstwa, gdy karta z
podpisem kwalifikowanym nie została włożona do czytnika.

Rozwiązanie: Należy włożyć kartę z podpisem kwalifikowanym do czytnika.
2. Akcja została anulowana przez użytkownika – błąd podczas wysyłki pliku do Ministerstwa, występuje
w sytuacji, gdy wpisywanie PIN-u do podpisu kwalifikowanego zostanie anulowane.
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Rozwiązanie: Aby wysłać plik na bramkę konieczne jest podanie prawidłowego PIN-u do podpisu
kwalifikowanego.
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