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WSTĘP

             Aplikacja służy do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie ze standardami 
wytyczonymi przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 29 ustawy z 10 września 2015 r. o 
zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1649), 

Pracę z aplikacją można rozpocząć od momentu zainstalowania - nie wymaga wdrożenia.

Od 1 lipca 2016 r. fiskus kontroluje część przedsiębiorców za pomocą Jednolitego Pliku 
Kontrolnego (JPK), od 01.01.2017 r. kolejną grupę (małych i średnich podatników), a od 
01.01.2018 r. mikroprzedsiębiorstwa.

Raporty te formalnie są informacjami podatkowymi. 

Na podatników VAT został nałożony obowiązek przekazywania co miesiąc kompletnej ewidencji
zakupu i  sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) -  pliku tworzonego ze
swojego  systemu  informatycznego  poprzez  bezpośredni  eksport  danych,  posiadającego  układ  i
formę narzuconą przez Ministra Finansów. 

Wynika to z art.82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Informacje o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109
ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn.
zm.).  trzeba przekazywać w formie JPK za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca
następującego  po  każdym  kolejnym  miesiącu  -  wskazując  miesiąc,  którego  dotyczy  dana
informacja bez wezwania organu podatkowego.

JPK_VAT składa się z danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych.

Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT 7.

Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i
sprzedaży VAT.  Dane ujęte  w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z  danymi  wykazanymi  w
deklaracji  VAT.  Struktura  JPK_VAT  odzwierciedla  w  układzie  tabelarycznym  i  numerycznym
aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

Przesyła  się  je  Ministrowi  Finansów  w  formie  elektronicznej,  za  pomocą  oprogramowania
interfejsowego, po opatrzeniu kwalifikowanym e-podpisem.

Czym właściwie jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny jest ujednoliconym zbiorem danych, tworzonym z systemów 
informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym 
informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i 
format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie, czytelny dla komputera.

Innymi słowy JPK to format, w jakim należy przygotowywać zestawienia przesyłane urzędom 
skarbowym.

Format JPK jest czytelny dla komputera, jednak na tyle nieczytelny dla człowieka, że jedyna 
praktycznie możliwość jego przygotowania to odpowiednie oprogramowanie, które generować go 
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będzie automatycznie.

Deklaracja podatkowa VAT 7 stanowi informację zbiorczą o podatkach do zapłaty i nie zastępuje 
JPK.

W naszej aplikacji generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego odbywa się na decyzję użytkownika
w sposób automatyczny.

Pliki JPK przygotowywane są w formie plików XML zgodnych ze schematem XSD 
opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na stronie   https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem stanowi osobny plik XML. 

Aplikacja rozpoczyna pobranie danych wyjściowych ze wskazanego programu, a następnie 
produkuje plik wynikowy XML.

Ostatnim elementem procesu jest generowanie raportu. Raport zawiera  informacje potrzebne do 
zweryfikowania, czy wszystkie wprowadzone dane zostały poprawnie przetworzone.

Wynikowe pliki XML zostają domyślnie zapisane w katalogu programu lub w folderze docelowym 
wskazanym przez użytkownika.

Pierwszym "testem" jest sprawdzenie sum kontrolnych, ilości dokumentów oraz kwoty podatku 
należnego i naliczonego.
Wystarczy więc porównać kwoty z wydrukowanymi rejestrami zakupu, sprzedaży lub innymi 
zestawieniami, specjalnie przygotowanymi do tego celu w programach.

Można powiedzieć, że samo wygenerowanie pliku XML wg standardów narzuconych przez 
Ministerstwo Finansów, nie przedstawia dużej trudności. Jednakże praktyka pokazuje, że problem 
bywa w wielu wypadkach bardziej złożony.
Na pierwszy rzut oka jest to rozwiązanie stworzone po to, aby uszczelnić system podatkowy, 
poprawić ściągalność należności i ograniczyć wyłudzenia podatku VAT. Są też pozytywne efekty 
dla przedsiębiorstw. JPK przyczyni się do skrócenia czasu kontroli skarbowej u przedsiębiorcy, a 
przede wszystkim ułatwi innym, zewnętrznym i wewnętrznym audytorom na weryfikacje 
dokumentacji firmowej, dzięki czemu będzie można uniknąć różnych problemów na linii firma - 
Urząd Skarbowy.

Jak wyglądają pliki JPK

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczna postać ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmuje 7 obszarów ewidencji działalności gospodarczej.
Ministerstwo Finansów prezentuje struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych 
oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
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Są to pliki w postaci *.xsd. 

Składają się na nie:

• Księgi rachunkowe - JPK_KR
• Wyciąg bankowy - JPK_WB
• Magazyn - JPK_MAG
• Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
• Faktury VAT - JPK_FA
• Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR
• Ewidencja przychodów - JPK_EWP

Przykładowy plik XML – JPK_VAT (podgląd fragmentu pliku w przeglądarce Internet Explorer)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/" 
xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/10/12/1012/">

-<Naglowek>

<KodFormularza wersjaSchemy="1-0">JPK_VAT</KodFormularza>

<WariantFormularza>3</WariantFormularza>

<CelZlozenia>0</CelZlozenia>

<DataWytworzeniaJPK>2018-02-10T11:51:15</DataWytworzeniaJPK>

<DataOd>2018-01-01</DataOd>

<DataDo>2018-01-31</DataDo>

<NazwaSystemu>Generator JPK - PROCOMP</NazwaSystemu>

</Naglowek>

-<Podmiot1>

<NIP>5481375324</NIP>

<PelnaNazwa>"PROCOMP" IRENA SUDOŁ</PelnaNazwa>

<Email>pc@procomp.com.pl</Email>
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</Podmiot1>

-<SprzedazWiersz>

<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>

<NrKontrahenta>96121309455</NrKontrahenta>

<NazwaKontrahenta>Mieczysława ZĄBKOWSKA</NazwaKontrahenta>

<AdresKontrahenta>43-430 SKOCZÓW, ul. Szkolna 21 C</AdresKontrahenta>

<DowodSprzedazy>R/20/18</DowodSprzedazy>

<DataWystawienia>2018-01-04</DataWystawienia>

<DataSprzedazy>2018-01-04</DataSprzedazy>

<K_17>140.27</K_17>

<K_18>11.22</K_18>

</SprzedazWiersz>

-<SprzedazWiersz>

<LpSprzedazy>2</LpSprzedazy>

<NrKontrahenta>5481234646</NrKontrahenta>

<NazwaKontrahenta>Firma Handlowo-Usługowa "PAPINO” Barbara 
Jendrala</NazwaKontrahenta>

<AdresKontrahenta>43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 21</AdresKontrahenta>

<DowodSprzedazy>R/21/18</DowodSprzedazy>

<DataWystawienia>2018-01-04</DataWystawienia>

<DataSprzedazy>2018-01-04</DataSprzedazy>

<K_17>14.30</K_17>

<K_18>1.14</K_18>

6



                                                                                                                                          PROCOMP
________________________________________________________________________________

</SprzedazWiersz>

-<SprzedazCtrl>

<LiczbaWierszySprzedazy>2</LiczbaWierszySprzedazy>

<PodatekNalezny>12.36</PodatekNalezny>

</SprzedazCtrl>

</JPK>
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         Program GENERATOR JPK  pracuje wyłącznie w środowisku Windows zarówno w wersji 
32-u i 64-bitowej (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10).

Warunkiem prawidłowej eksploatacji jest:
zdefiniowanie zmiennej środowiskowej systemowej o nazwie STACJA i wartości NAZWA,
gdzie NAZWA jest unikalną nazwa stacji roboczej.

Program wykorzystuje domyślne polskie znaki systemu Windows.
System może być wykorzystywany w każdym rodzaju sieci.

GENERATOR JPK pozwala na raportowanie danych  z oprogramowania naszego autorstwa oraz 
autorstwa firmy INFOKOMP.

Wykorzystujemy oryginalne zapisy w księgach i dowodach księgowych będących na komputerze 
użytkownika.
Generowanie danych w postaci JPK nie wymaga zmian w zasadach prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. 
Użytkownik może przygotować z każdego systemu odrębny plik JPK.
Może również scalić wiele plików w jeden i przekazać do MF.

GENERATOR JPK dla Windows jest bardzo przyjazny, łatwy w obsłudze oraz intuicyjny.
Nie ma w nim funkcji zbędnych lub wykorzystywanych sporadycznie, zawiera tylko to, co może 
być najbardziej potrzebne.
Dzięki tym założeniom zapewnia on użytkownikom przyjemną pracę i daje się polubić już w 
pierwszych chwilach korzystania z jego możliwości.

Mamy nadzieję, że niniejsza instrukcja uprzyjemni Państwu z nim pracę.

Aplikacja może być zainstalowana w folderze o dowolnej nazwie, może być wykorzystywana na 
dowolnej ilości komputerów. W tym zakresie nie ma tu żadnego ograniczenia.
Jest to niezależny, zewnętrzny program, który wykorzystuje źródłowe bieżące i archiwalne dane 
użytkownika i na ich podstawie tworzy pliki o logicznej strukturze JPK.

Co do wymagań sprzętowych to aby GENERATOR JPK dla Windows mógł spełniać swoje zadania,
komputer użytkownika programu powinien posiadać minimum:

• wersję WINDOWS 7 lub nowsze

• system operacyjny Windows XP, jednak na brak wsparcia ze strony firmy Microsoft dla 
wersji XP nie polecamy już instalacji na tej wersji

Instalacja programu przebiega w sposób niezwykle prosty.

Należy uruchomić Instalatora programu i wykonywać polecenia zapisane w oknie programu 
instalacyjnego.

Wybranie przycisku INSTALUJ rozpocznie proces instalacji.

Standardowo program uruchamia się jako wersja testowa-demonstracyjna.
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Aby korzystać z wersji pełnej konieczny jest plik z licencją _GEN_JPK.DBF

Wszystkie dostępne na danym poziomie programu funkcje są dostępne z poziomu paska menu. 
Funkcje są pogrupowane w taki sposób, by dostęp do nich był jak najłatwiejszy i kojarzył się 
użytkownikowi. Kliknięcie/wskazanie wybranego menu powoduje jego rozwinięcie i udostępnienie 
zgromadzonych tam funkcji w pod menu.

Kalendarz

W programie można korzystać z dołączonego kalendarza i ułatwić sobie wprowadzenie właściwej 
daty.

Okienko z kalendarzem uruchamia się naciskając strzałkę w oknie z datą.

Standardowo wyświetlana jest zawsze kartka dla całego miesiąca. Strzałki na początku i końcu 
paska przewijania powodują przewijanie kartek kolejnych miesięcy wstecz lub w przód. Miesiąc i 
rok, którego dotyczy wyświetlana kartka kalendarza, jest zawsze podawany w górnej części 
okienka. Wskazanie dnia w kalendarzu spowoduje automatyczne wpisanie tej daty w polu, obok 
której widniał te przycisk.

Jeśli naciśniemy na górnym pasku przewijania na wyświetlany miesiąc, pojawi się okno kalendarza 
w układzie 12 miesięcy. Naciśnięcie na roku spowoduje wyświetlenie kolejnych lat. Analogicznie z 
powrotem.

W programie można wykorzystywać myszkę komputerową.
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1. SYSTEM

Pracę w programie należy rozpocząć od rejestracji danych firmowych.

Proszę zwrócić uwagę na poprawność rejestrowanych danych, ponieważ te dane będą 
przekazywane do MF jako identyfikator podatnika.

Każdorazowo podczas wysyłki będzie następowała ich weryfikacja.

Okno dialogowe SYSTEM składa się z części DANE FIRMOWE, URZĄD SKARBOWY,

SPOSÓB EKSPORTU REJESTRÓW SKLEPOWYCH, LISTA LOKALIZACJI SYSTEMÓW oraz
KATALOG DOCELOWY PLIKÓW XML.

W Danych firmowych znajduje się pole nieedycyjne z numerem NIP.

Tych danych użytkownik nie może zmienić, ściśle jest ono powiązane z wydaną licencją na 
program.

Należy szczególną uwagę zwrócić na poprawność rejestrowanych danych w poszczególnych 
polach, ponieważ będą one kontrolowane podczas tworzenia i wysyłki plików.
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Kolejną czynnością jest wskazanie Urzędu Skarbowego, pod który podlega podatnik.

Aby sprawnie wyszukać właściwy urząd zaleca się w polu WPISZ SZUKANY FRAGMENT 
SIEDZIBY URZĘDU (miga kursor) wpisać nazwę miejscowości lub jej fragment, a system ją 
odszuka. Można również zmienić położenie suwaka w kolumnie ze strzałkami lub naciskać strzałkę
kierunkową skierowaną w górę lub w dół.
Aby zapisać w prowadzone zmiany naciskamy klawisz Zapisz oraz Koniec.
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SPOSÓB EKSPORTU REJESTRÓW SKLEPOWYCH

Domyślnie to: SZCZEGÓŁOWE ZAPISY  z poszczególnych dni, faktury wystawione do 
paragonów, paragony (sprzedaż detaliczna) oraz zwroty. 

Drugi sposób to: ZAPISY ZBIORCZE z raportów okresowych z kas fiskalnych oraz 
zwroty/reklamacje.
W tym wyborze faktury wystawiane do paragonów nie będą wykazywane w pliku JPK_VAT.

LISTA LOKALIZACJI SYSTEMÓW

W celu usprawnienia eksportu danych,w tym punkcie można zapisać ścieżki dostępu do

posiadanych systemów komputerowych.

Lokalizację zapisuje się do poszczególnych systemów, które posiada użytkownik.

W kolumnie OPIS należy określić nazwę/rodzaj jakim posługuje się użytkownik.

W polu ŚCIEŻKA należy wpisać ścieżkę dostępu do programu, podając literę dysku i nazwę 
folderu z programem.

KATALOG DOCELOWY DLA PLIKÓW XML
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Ten punkt pozwala zdefiniować gdzie mają być zapisywane eksportowane pliki.
Po zapisaniu ścieżki, wszystkie pliki będą trafiały do wskazanego katalogu.
Brak ścieżki spowoduje zapisywanie plików w katalogu głównym programu.
Istnieje możliwość tworzenia nowego folderu podczas definiowania tej ścieżki i od razu wskazania 
takiego folderu.
O tym gdzie i jak mają być zapisywane pliki decyduje użytkownik.
Dopuszczalna jest tutaj pełna dowolność.

Użytkownik może utworzyć sobie odrębny folder na pliki z każdego miesiąca i tam je 
przechowywać. 
Tym sposobem będzie miał zawsze dostęp do archiwalnych danych, które przygotował i wysłał.
Jeśli będzie zapisywał pliki domyślnie, czyli w katalogu głównym z programem, wówczas dostępne
będą zawsze pliki z poprzedniego miesiąca, ponieważ ze wcześniejszych miesięcy zostaną 
nadpisane. 

2. KSIĘGI RACHUNKOWE

W tym punkcie istnieje możliwość przygotowania danych z systemu FK.
Dotyczy zestawienia sald i i obrotów, dziennika oraz księgi głównej.
Pierwszą czynnością jest wskazanie lokalizacji systemu FK, w tym celu należy wskazać dysk, 
katalog i nacisnąć klawisz WYBIERZ.
Następnie naciskamy klawisz DALEJ i określamy zakres dat.
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W znajdujących się tu polach należy podać zakres dat wyznaczających okres, za jaki mają być 
przygotowane dane.
System domyślnie wyświetla zawsze daty poprzedniego miesiąca.

Zakres dat można skorygować i podać inne.
Daty można zmienić wpisując ręcznie mając zaznaczony rok, dzień lub miesiąc za pomocą strzałek
kierunkowych w górę i w dół lub korzystając z kalendarza uruchamianego po naciśnięciu strzałki w
dół. Wyboru dokonuje się przez naciśnięcie strzałki w dół i ustawienie kursora na wybranej pozycji 
oraz przesuwaniu kursora na wybraną pozycję.
Po utworzeniu przez program pliku eksportu na ekranie pojawi się komunikat programu:
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Podana jest nazwa pliku pod jaką został zapisany: JPK_KR.XML oraz sumy kontrolne, aby łatwo 
zweryfikować poprawność.

Wszystkie pliki domyślnie zapisywane są w katalogu z programem, jeśli użytkownik określi  
ścieżkę do zapisywania eksportowanych plików XML, wówczas trafią one do tego folderu.

Analogicznie z systemu KSIĘGA.
Eksport kończy się komunikatem, na ekranie pojawiają się informacje dla użytkownika.

Zgodnie z wymogami w pliku zawarte są informacje o wartości remanentu początkowego i 
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końcowego, koszty uzyskania oraz dochód.
Ponadto ilość pozycji w pliku oraz suma przychodów.

3. REJESTRY VAT

Obowiązek wysyłania JPK_VAT co miesiąc bez wezwania powstał: dla dużych firm od 07.2016 r., 
dla małych i średnich od 01.2017 r., a dla pozostałych podatników VAT od 01.2018 r..

Źródła konkretnych informacji o JPK znajdują się na stronie:
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/kas

Ze względu na różne miejsca tworzenia rejestrów sprzedaży zostały one podzielone wg nazw 
programów.

• FAKTURY
• SPRZEDAŻ
• PRODUKCJA
• HURT
• SKLEP i DETAL
• FK (wewnętrzne rejestry zakupu i sprzedaży)
• KSIĘGA (rejestr zakupu i sprzedaży)
• SPRZEDAŻ (faktury wewnętrzne)
• RAPORT 

Postępowanie przy przygotowywaniu jest analogiczne.

W pliku wyszczególnione są wartości zakupu i sprzedaży wg podstaw i stawek vat.
Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK powinna być  w pełni zgodna z  
deklaracją VAT 7. Pola kwot netto oraz kwot podatku wykazane w strukturze JPK odpowiadają 
numeracji pól w tej deklaracji.

Program sprawdza tylko błędy składniowe, czyli ewentualne niezgodności z formatem pliku. 
Nie można sprawdzić poprawności merytorycznej JPK. W pliku znajdą się te zapisy, które 
użytkownik wprowadził w użytkowanym przez siebie programie.

FAKTURY

Standardowo eksportowane są wszystkie dokumenty wprowadzone jako FAKTURY VAT, WG 
DATY WPŁYWU, z numerem NIP, bez względu na rodzaj rejestru.
Faktury RR i MP eksportowane są WG DATY ZAPŁATY.
Inne przypadki WG DATY UJĘCIA DO VAT.
Jeśli użytkownik w punkcie KOREKTA/ZMIANA DANYCH w polu DATA UJĘCIA DO VAT 
wpisał inną datę niż data wpływu, faktury. Są to szczególne przypadki, gdzie zachodzi konieczność 
rozliczenia podatku vat w innym okresie np. faktury korygujące, za media i inne.

16



                                                                                                                                          PROCOMP
________________________________________________________________________________

Aby poprawnie zostały zakwalifikowane faktury dotyczące zakupu ŚRODKÓW TRWAŁYCH i 
INWESTYCJI, należy w systemie Faktury wszystkie takie dokumenty przypisać do rejestru 
ŚRODKI TRWAŁE lub INWESTYCJE.

Jeśli będą przypisane do innego rodzaju rejestru, zostaną zakwalifikowane do innej grupy faktur i 
umieszczone w innym polu deklaracji niezgodnie z wymogami.

Występują  przypadki wykazania korekt podatku naliczonego (do odliczenia):

– korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych - pole 47
– i inne 48 – 50 deklaracji VAT 

    
oraz

– podatku naliczonego z uwzględnieniem korekt tylko w polu 46 lub 45 i 46 deklaracji VAT 
np. z tytułu rozliczenia ubytków naturalnych lub innych
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Numeracja dokładnie odpowiada pozycjom deklaracji VAT 7.

Aby poprawnie ustalić i wykazać te kwoty należy stworzyć wewnętrzny dokument i dokonać jego 
rejestracji w programie FAKTURY. Sugeruje się również utworzyć dodatkowy rejestr.
Rejestrujemy tylko KWOTĘ bez rozbicia na podstawę i vat. System zakomunikuje o niezgodności, 
którą należy zignorować.

W punkcie KOREKTA/ZMIANA DANYCH należy wywołać ten dokument i w dodatkowym polu 
POLE JPK wpisać właściwy numer z deklaracji VAT (z zakresu od 46 – 50), ten numer pola z 
deklaracji VAT 7, do którego ma trafić zapis.

Jeśli korekta ma obejmować podstawę i vat (p. 45 i 46 ) należy wykonać taką rejestrację, ale w tym 
przypadku nie wprowadzamy opisu w dodatkowym polu do JPK. Jest to standardowa rejestracja.

Uzupełnienie pola do JPK nie jest wymagane również dla całej reszty dokumentów.

18



                                                                                                                                          PROCOMP
________________________________________________________________________________

SPRZEDAŻ

W związku z tym, że użytkownik może posiadać kilka różnych rodzajów sprzedaży, generator 
tworzy pliki o różnych nazwach. W nazwie podawany jest symbol rodzaju sprzedaży, który 
identyfikuje daną sprzedaż.

W związku z różnorodnością wystawianych faktur i powstawania obowiązku odprowadzania 
podatku vat w różnych okresach, w tym eksporcie użytkownik posiada możliwość wyboru układu 
rejestru sprzedaży i samodzielnej decyzji co do eksportu danych:

– wg daty faktury
– wg daty dostawy/usługi
– wg daty zapłaty faktury
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Eksport danych kończy się wyświetleniem sum kontrolnych, które należy porównać z 
wydrukowanym rejestrem sprzedaży faktur vat oraz rejestrem faktur korygujących z tego programu.

Eksport faktur korygujących odbywa się wg daty wystawienia faktury korygującej (jeśli data 
potwierdzenia/odbioru jest taka sama) lub wg daty potwierdzenia/odbioru (jeśli jest inna niż data 
wystawienia i została zarejestrowana ręcznie przez użytkownika).
W programie Sprzedaż datę potwierdzenia/odbioru można wprowadzić w punkcie Przegląd faktur 
wg odbiorców wykorzystując klawisz F4.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób rejestracji danych o odbiorcy w programie.
Od 01.01.2017 r. do pliku JPK przekazywane są pełne dane o nazwie odbiorcy i dane adresowe.
Dlatego bardzo ważne jest aby je poprawnie rejestrować w systemie.
Dla przypomnienia: w pierwszej linii należy wprowadzić NAZWĘ FIRMY, a w drugiej adres 
MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY i ULICĘ.
W innym razie te dane będą niepoprawne w pliku JPK.

PRODUKCJA

W tym przypadku w nazwie pliku dodany zostanie symbol będący uzupełnieniem numeru faktur.

Poprawność sum kontrolnych należy skontrolować z wydrukowanym rejestrem sprzedaży z 
programu PRODUKCJA oraz rejestrem faktur korygujących.
Faktury korygujące eksportowane są z programu wg daty potwierdzenia/odbioru.
W systemie przyjęto, że jeśli data wystawienia jest identyczna jak data odbioru/potwierdzenia to 
użytkownik nic nie rejestruje.
Jeśli się różni to konieczne jest dokonanie jej rejestracji w punkcie Wystawione dokumenty (w dniu 
lub wg odbiorców) wykorzystując klawisz F4.
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W innym razie eksport faktur korygujących do pliku JPK_VAT będzie niepoprawny.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na sposób rejestracji danych o odbiorcy w programie. 
Od 01.01.2017 r. do pliku JPK przekazywane są pełne dane o nazwie odbiorcy i dane adresowe.
Dlatego bardzo ważne jest aby je poprawnie rejestrować w systemie.
Dla przypomnienia: w pierwszej linii należy wprowadzić NAZWĘ FIRMY, a w drugiej adres 
MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY i ULICĘ.
W innym razie te dane będą niepoprawne w pliku JPK.

HURT

Analogicznie jak wyżej.
W nazwie pliku dodany zostanie symbol magazynu.
Sumy kontrolne należy zweryfikować z rejestrem sprzedaży faktur vat i faktur korygujących.

Faktury korygujące eksportowane są z programu wg daty potwierdzenia/odbioru.
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W systemie przyjęto, że jeśli data wystawienia jest identyczna jak data odbioru/potwierdzenia to 
użytkownik nic nie rejestruje.
Jeśli się różni to konieczne jest dokonanie jej rejestracji w punkcie Operacje z kontrahentem i w 
ustalonym dniu, za pomocą klawisza F4.

W innym razie eksport faktur korygujących do pliku JPK będzie niepoprawny.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na sposób rejestracji danych o odbiorcy w programie. 
Od 01.01.2017 r. do pliku JPK przekazywane są pełne dane o nazwie odbiorcy i dane adresowe.
Dlatego bardzo ważne jest aby je poprawnie rejestrować w systemie.
Dla przypomnienia: w pierwszej linii należy wprowadzić NAZWĘ FIRMY, a w drugiej adres 
MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY i ULICĘ.
W innym razie te dane będą niepoprawne w pliku JPK.

SKLEP i DETAL
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Jeśli ręcznie dokonujemy wskazania konkretnej lokalizacji, to w przypadku systemu DETAL należy
wskazać podkatalog sklepu np. S_10
Natomiast jeśli wcześniej określono ścieżki dostępu do poszczególnych sklepów, wówczas należy 
wybrać z listy lokalizacji konkretny sklep i nacisnąć przycisk WYBIERZ.

W nazwie pliku widoczny będzie numer sklepu.
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Poprawność danych należy zweryfikować z wydrukiem rejestru sprzedaży i faktur korygujących z 
danego sklepu oraz zestawieniem zwrotów i reklamacji lub z zestawieniem STRUKTURA 
SPRZEDAŻY WG STAWEK VAT – SPRZEDAŻ i KOREKTY DO JPK.
Faktury korygujące eksportowane są wg daty wystawienia (jeśli data potwierdzenia jest taka sama)  
lub wg daty potwierdzenia/odbioru (jeśli jest inna niż data wystawienia i została przez użytkownika 
uzupełniona ręcznie).
Rejestrację daty potwierdzenia/odbioru w systemie Sklep i Detal rejestruje się w punkcie Przegląd 
faktur wg odbiorców lub Przegląd faktur w czasie za pomocą klawisza F4.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na sposób rejestracji danych o odbiorcy w programie. 
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Od 01.01.2017 r. do pliku JPK przekazywane są pełne dane o nazwie odbiorcy i dane adresowe.
Dlatego bardzo ważne jest aby je poprawnie rejestrować w systemie.
Dla przypomnienia: w pierwszej linii należy wprowadzić NAZWĘ FIRMY, a w drugiej adres 
MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY i ULICĘ.
W innym razie te dane będą niepoprawne w pliku JPK.

SAMOFAKTUROWANIE

Ponieważ przepisy jasno nie precyzują tej formy, można przyjąć, że jest ona dowolna, dlatego 
przyjęto następującą zasadę.
W programie SPRZEDAŻ wystawiana jest faktura (z kolejnym numerem), w dodatkowej 
informacji tej faktury sugerujemy powołać się na numer otrzymanej faktury.
W Przeglądzie wystawionych faktur dodana została możliwość (pod klawiszem F3) zarejestrowania
Numeru faktury dla JPK, czyli numeru faktury otrzymanej od nabywcy.
Podczas eksportu do JPK, jeśli Generator stwierdzi uzupełniony numer, to pobierze ten numer, a nie
numer z wydrukowanej faktury.
Do systemu FK importowany będzie „nasz” numer.

F-K

W przypadku firm, które w ramach FK prowadzą tzw. „wewnętrzne” rejestry zakupu i sprzedaży, w
tej części można przygotować plik z takimi danymi.
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Poprawność należy zweryfikować z wydrukowanymi rejestrami zakupu i sprzedaży z tego systemu.

W punkcie PRZEGLĄD/KOREKTA (w systemie FK) zarówno rejestru zakupu i sprzedaży dodano 
możliwość pod klawiszem F5 Dane do JPK możliwość rejestracji pełnego numeru faktury oraz 
przypisania pola w JPK z deklaracji VAT 7.
Domyślnie dla większości faktur sprzedażowych, które dotyczą dostaw na terenie kraju ZW, 0, 
5,7,8,22,23 nie uzupełniamy Pola JPK, tylko dla pozostałych przypadków, które należy wykazać w 
polach od 21 do 34.
To samo dotyczy faktur zakupowych, za wyjątkiem nabyć zaliczanych do środków trwałych i 
wyposażenia. 
W tym przypadku należy dla takich faktur określić numer pola z deklaracji VAT 7.

Sprzedaż ze stawką 0% automatycznie traktowana jest jako WDT i wykazywana w pozycji 21 
deklaracji VAT 7.
Nie ma potrzeby dodatkowego określania pola JPK dla takich faktur.
W innych przypadkach zaleca się wykorzystywać możliwość indywidualnego przypisania 
konkretnego dokumentu do właściwego pola JPK z deklaracji Vat 7.

EKSPORT REJESTRU SPRZEDAŻY I ZAKUPU Z SYSTEMU KSIĘGA

Analogicznie jak z innych systemów.

FAKTURY WEWNĘTRZNE Z SYSTEMU SPRZEDAŻ
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Celowo wydzielony został eksport faktur wewnętrznych, aby łatwo skontrolować poprawność 
danych.
Sugeruje się aby faktury wewnętrzne wykorzystywać dla różnych operacji, które należy „rozliczyć”
np. dla poprawnego ujęcia zakupów z 'Odwrotnym obciążeniem', dla wykazania odliczeń z tytułu 
'wydatków na kasy fiskalne', zakupów WDT, importu usług i innych.
W tym celu w programie SPRZEDAŻ zanim zostanie wystawiona Faktura Wewnętrzna system 
oczekuje na określenie numeru pola z deklaracji VAT 7, gdzie ma trafić dany rodzaj dostawy, usługi
lub zakupów.
Określenie to dotyczy tylko szczególnych przypadków i będzie sporadyczne. 

Pole o nazwie WPISZ NUMER POLA W PLIKU JPK

pozostawione bez zapisu dotyczy dostawy towarów/usług na terytorium kraju opodatkowanej 
stawką 5%, 8%, 23%, ZW i 0%

Ponadto, dla niektórych rozliczeń np. „Odwrotnego obciążenia” w pliku JPK należy wykazać pełne 
dane sprzedawcy, adres, NIP oraz pełny numer faktury.
W tych polach należy zarejestrować pełne dane.

Poniżej zobrazowanie rejestracji:
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Eksport danych kończy się komunikatem:

SPRZEDAŻ I ZWROTY Z PROGRAMU RAPORT 

Po ustaleniu lokalizacji i dat, pojawia się lista placówek/sklepów z systemu RAPORT.
Można wytypować jeden sklep lub kilka.
Naciskając pierwszą literę z nazwy, program automatycznie przemieści wyróżnienie na pierwszy na
liście. System pozwala zaznaczać od razu wiele sklepów.
Możliwości standardowe tj. po zaznaczeniu pierwszego na liście można dodać kolejne z klawiszem 
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CTRL lub zaznaczyć pierwszy i z klawiszem SHIFT ostatni, zaznacza wszystkie pliki pomiędzy 
pierwszym a ostatnim. 

System tworzy plik z nazwą JPK_VAT_RAPORT i skrótem wytypowanego sklepu (lub wieloma 
skrótami, jeśli wybrano kilka).

JPK zawiera dwa zapisy dla każdego sklepu, pierwszy to sprzedaż indywidualna, a drugi to zwroty.
W pliku podawana jest szczegółowa identyfikacja (numer) każdego sklepu.

ŁĄCZENIE PLIKÓW - DEKLARACJA VAT

W tym punkcie istnieje możliwość scalenia/połączenia kilku różnych plików w jeden, które w 
sumie dają pełną ewidencję zakupu i sprzedaży.
Scalanie plików musi obejmować ten sam okres tego samego podmiotu. Procedura jest bardzo 
łatwa.
Są 2 możliwości łączenia plików.
Należy nacisnąć przycisk DODAJ PLIK DO DOŁĄCZENIA i wskazać pierwszy oraz Otworz, 
następnie kolejny plik itd.
Jeśli mamy już wszystkie pliki naciskamy klawisz POŁĄCZ PLIKI.
Druga możliwość to:
podczas wskazywania plików do połączenia można zaznaczyć od razu wiele plików.
Możliwości standardowe to po zaznaczeniu pierwszego można dodać na liście kolejne z klawiszem 
CTRL lub zaznaczyć pierwszy i z klawiszem SHIFT ostatni.  Zaznaczone zostaną wszystkie pliki 
pomiędzy pierwszym a ostatnim. Z pierwszego pliku pobierany jest okres, a kolejne kontrolowane 
są z tym okresem.
Mając we wskazanym katalogu wszystkie pliki, można od razu wybrać wszystkie do połączenia.
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Proces ten zakończy się utworzeniem pliku JPK_VAT oraz komunikatem:

Tym sposobem można uzyskać jeden plik wynikowy zawierający zakupy i sprzedaże.

Począwszy od stycznia 2017 roku, w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych 
danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w 
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jednym pliku.

JPK_VAT należy podpisać i przesłać tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, czyli za pomocą APLIKACJI KLIENCKIEJ (dostępnej na stronie MF).
Aplikacja umożliwia również walidację, szyfrowanie i podpisywanie oraz odbieranie UPO.

Aplikację należy zainstalować na komputerze, z którego odbywać się będzie wysyłka.

Aby wysłać przygotowany plik JPK_VAT należy wskazać odpowiedni plik do wysłania i 
postępować zgodnie z podpowiedziami.
Uruchomi się domyślny eksplorator plików gdzie należy wybrać lokalizację pliku i plik do wysyłki.
Kliknięcie Otwórz zatwierdza dokonany wybór dokumentu.
Aplikacja prowadzi użytkownika „za rękę”.

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200
„Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO”, które powinno się 
pobrać i wydrukować. Można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK „Historia” lub 
aktywnego formularza UPO_JPK.pdf.

Dowodem prawidłowego złożenia JPK_VAT jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików
(UPO_JPK).

JPK_VAT mogą być podpisywane w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo).

Dla lepszej identyfikacji przygotowanego do wysyłki pliku JPK_VAT.xml, nazwa wygląda 
następująco: np. JPK_VAT_0_201903.xml 

Gdzie 0 to plik podstawowy (złożenie deklaracji), 1,2,3 …..... - plik skorygowany
201903 to rok i miesiąc, za który składana jest deklaracja

SZCZEGÓŁOWE SUMY KONTROLNE Z PLIKU XML

Zweryfikuj, czy plik JPK_VAT uzgadnia się z deklaracją VAT 7 !

W celu ułatwienia weryfikacji poprawności danych, w tym punkcie istnieje możliwość obejrzenia w
jakim polu (deklaracji VAT 7) zostaną wykazane wartości netto i vat.
Powszechnie stosowana deklaracja VAT 7 wskazuje sumy kwot netto i VAT różnych typów 
transakcji.

Kwoty wykazane w poszczególnych polach deklaracji VAT 7 powinny odpowiadać sumom kwot
wykazanych w skorelowanych polach JPK_VAT. Podobnie dla korekty deklaracji.

Jeżeli kwoty z pól o odpowiadających sobie numerach różnią się, prawdopodobnie w rozliczeniach
vat  jest  błąd.  Może  on  wynikać  z  nieprawidłowego  zsumowania  kwot  transakcji  na  potrzeby
deklaracji  VAT  7.  Możliwe  również,  że  w  pliku  JPK_VAT  nie  zostały  wykazane  wszystkie
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transakcje, albo któraś z nich wystąpiła tam wielokrotnie.

Sumując kwoty wpisane w poszczególnych polach JPK_VAT, powinniśmy otrzymać kwoty równe
tym, które są wpisane w polach o tym samym numerze w deklaracji VAT 7.

Zaokrąglenia w JPK_VAT wykonane są zgodnie z zasadami dla deklaracji VAT 7,

zgodnie z wyjaśnieniem MF z dnia 28.10.2016 r., które mówi:
„Kwoty w JPK_VAT raportowane są w złotych i groszach, bez zaokrągleń”

To zestawienie można wydrukować naciskając przycisk Raport do PDF.
Po przygotowaniu pliku program automatycznie próbuje uruchomić ten plik w domyślnym 
programie do obsługi plików PDF dostępnym na tym komputerze np. Adobe Reader.
Użytkownik od razu może zobaczyć przygotowany raport.
Plik ma stałą nazwę Raport_JPK.PDF i umieszczony jest w katalogu, w którym został otwarty plik 
XML do analizy.
Program wykorzystuje systemowe czcionki, nie ma możliwości innej konfiguracji ustawień tego 
wydruku.
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KOREKTA JPK

Jest nie tylko dopuszczalna, ale także obowiązkowa, jeśli zmieniły się wartości umieszczone w 
wysłanym JPK.
Format pliku określony przez MF od 01.01.2017 r. zawiera w nagłówku pole „Cel złożenia JPK”.

Jeśli chcemy przygotować korektę to należy rozwinąć pole CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI i 
wskazać numer korekty w danym okresie.
Domyślnie jest ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Tym sposobem utworzony zostanie plik o nazwie JPK_VAT_K, który należy podpisać i wysłać do 
MF.

Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.

35



                                                                                                                                          PROCOMP
________________________________________________________________________________

KONTROLA CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT W PLIKU JPK

Zautomatyzowano proces hurtowego sprawdzania statusów VAT kontrahentów. Taką kontrolę 
można uruchomić w dowolnym momencie. System łączy się z portalem MF i dokonuje weryfikacji 
statusu VAT podatnika na podstawie jego numeru identyfikacyjnego NIP.
Do poprawnego ustanowienia połączenia i wymiany informacji pomiędzy programem a serwisem 
MF niezbędne jest połączenie z Internetem.
Po wskazaniu pliku do kontroli należy kliknąć przycisk START KONTROLI, który uruchamia 
sprawdzian czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. System automatycznie sprawdza w 
pliku wszystkie numery NIP.
Użytkownik otrzyma 1 z 4 następujących komunikatów:
- NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT  
- NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny  
- NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
- Brak możliwości kontroli (dla zagranicznych kontrahentów)
Usługa daje możliwość wydruku raportu w formacie PDF z błędnymi numerami NIP.
Zaleca się przed każdą wysyłką pliku wykonać ten sprawdzian! 
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Możliwy wydruk raportu w formacie PDF.

Nazwa pliku : D:\JPK.18\01.2018\JPK_VAT_SPRZEDAZ_C.XML 
Raport wykonano dnia 2017-11-28 
okres od 2018-01-01 do 2018-01-31 o godzinie 11:52

Wykryte błędy podczas kontroli numerów NIP

5481098460 - Niepoprawny Numer Identyfikacji Podatkowej
5482335031 - NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT

4. FAKTURY SPRZEDAŻY

W tej części można przygotować pliki z fakturami.

Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA określają przepisy art. 106 a-q ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm..). 

Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, 
a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte 
w art.106 ustawy o VAT.  

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, JPK_FA służy do raportowania wyłącznie faktur 
sprzedaży „na żądanie”.

 

SPRZEDAŻ
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Ze względu na różne rodzaje sprzedaży nazwy plików będą się różnić.

PRODUKCJA

Analogicznie jak w przypadku programu Sprzedaż jeśli użytkownik posiada kilka zakładów 
produkcyjnych, nazwy plików będą zawierały w nazwie symbol będący dodatkiem do numeru 
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faktury.

HURT

Analogicznie jak wyżej.
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SKLEP i DETAL

W przypadku systemu DETAL należy pamiętać aby wskazać dokładną lokalizację sklepu. Poniżej 
przykład szczegółowej lokalizacji:

40



                                                                                                                                          PROCOMP
________________________________________________________________________________

ŁĄCZENIE PLIKÓW FAKTUR SPRZEDAŻY

Podczas wskazywania plików do połączenia, system pozwala zaznaczać od razu wiele plików.
Możliwości standardowe to po zaznaczeniu pierwszego można dodać na liście kolejne z klawiszem 
CTRL lub zaznaczyć pierwszy i z klawiszem SHIFT ostatni. Zaznaczone zostaną wszystkie pliki 
pomiędzy pierwszym a ostatnim. Z pierwszego pliku pobierany jest okres, a kolejne kontrolowane 
są z tym okresem.
Mając we wskazanym katalogu wszystkie pliki, można teraz od razu wybrać wszystkie do 
połączenia.

Tym sposobem powstaje jeden plik wynikowy zawierający wskazane do połączenia pliki.
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5. MAGAZYNY

W tej części istnieje możliwość uzyskania operacji magazynowych z systemu HURT, SKLEP oraz 
MAGAZYN.
Eksportowane są szczegółowe pozycje dokumentów PZ, WZ, RW oraz MM takie jak ilość, 
jednostka miary, nazwa, cena wartość.
W przypadku programu MAGAZYN gdzie w ramach jednego katalogu dopuszcza się prowadzenie 
kilku numerów magazynów, generator wyświetli najpierw numery magazynów, a użytkownik 
wskaże właściwy.
Plik wynikowy w nazwie będzie zawierał numer danego magazynu.
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Z systemu HURT
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Z systemu SKLEP i DETAL

DETAL
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6. FAKTURY RR

Szczegóły faktur RR można wyeksportować z systemu SPRZEDAŻ.

Eksport wykonuje się analogicznie jak w pozostałych systemach.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, faktura VAT RR to faktura, która dokumentuje nabycie 
produktów rolnych przez czynnego podatnika podatku VAT od dostawcy będącego rolnikiem 
ryczałtowym. Odnosi się to do rolników zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
3 ustawy o VAT.

Faktury tego rodzaju są wystawiane przez nabywcę w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał 
otrzymuje dostawca, a kopia trafia do nabywcy. Faktura VAT RR obejmuje m.in. dane dotyczące 
dostawcy i nabywcy, informacje o produktach rolnych będących przedmiotem danej transakcji 
(wraz z określeniem ich wartości), stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, a także podpisane 
oświadczenie dostawcy produktów rolnych. Potwierdzający transakcję dokument może wystawić 
wyłącznie nabywca.

7. POMOC

W tej części wyświetlana jest informacja o programie tj. wersja kompilacji oraz dla kogo została 
wydana licencja.
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