Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
Instrukcja
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych pochodzących z ksiąg podatkowych. Tworzony jest poprzez
bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego. JPK zawiera informacje
o operacjach gospodarczych za dany okres, które posiadają określony układ i format (schemat xml), ułatwiający ich
przetwarzanie.
Comiesięczny obowiązek przekazywania JPK do 25 dnia każdego miesiąca dotyczy struktury Ewidencji zakupu i
sprzedaży VAT (JPK_VAT).
Pozostałe struktury przekazywane są na żądanie organów podatkowych i kontroli skarbowej.
JPK na żądanie obejmują:
 księgi rachunkowe – JPK_KR


wyciąg bankowy – JPK_WB



magazyn – JPK_MAG



faktury VAT – JPK_FA



podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR



ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Raport JPK musi zostać podpisany cyfrowym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem lub potwierdzony profilem
zaufanym ePUAP, a także powinien być spójny z danymi zawartymi w deklaracji VAT-7. Znaczenie poszczególnych pól
JPK_VAT odpowiada pozycjom VAT-7.
Przykładowo: w programie FIRMA2000 Pole sekcji: <SprzedazWiersz> K_10 odpowiada pozycji: 10 w deklaracji VAT-7
(sekcja C. Rozliczenie podatku należnego, Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolniona od
podatku).
Wszelkie informacje na temat JPK oraz ich struktur można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk
Program sprzedażowo-magazynowy FIRMA2000 umożliwia wygenerowanie następujących struktur JPK:
 JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
 JPK_FA – faktury VAT,


JPK_MAG – magazyn.

W celu wygenerowania pliku JPK wg określonej struktury należy w pierwszej kolejności przygotować dane
konfiguracyjne. FIRMA2000 udostępnia przykładową konfigurację pozycji JPK, obowiązkiem każdego Klienta jest
dokonanie jej weryfikacji i dostosowanie do wymagań danego podmiotu gospodarczego.

ASCO Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k., nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane do pliku
JPK.
W celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK zalecane jest zaktualizowanie programu FIRMA2000 do najnowszej
wersji.

Generowanie pliku JPK – instrukcja skrócona

W celu sporządzenia raportu JPK_VAT należy po uruchomieniu programu FIRMA2000 wykonać następujące kroki:
1. A. Zamknięcie/Inwentaryzacja → 2. Przekazanie danych do programów księgowych → H. Jednolity Plik
Kontrolny
 5. Konfiguracja dekretacji JPK_VAT – należy wprowadzić kod Urzędu Skarbowego oraz dane firmy.
 4. Konfiguracja pozycji JPK – F12 – Alt+F6 – zaczytanie domyślnej konfiguracji z pliku.
Pobrane ustawienia bezwzględnie należy zweryfikować i dostosować do wymagań firmy.
Konfiguracja stawek VAT zaczytuje się automatycznie na podstawie ustawień z modułu: B. Narzędzia ->
2.Konfiguracja -> 2. Konfiguracja zbiorcza -> Konfiguracja A -> VAT
Powyższe dane uzupełnia się jednorazowo podczas pierwszego uruchomienia funkcji lub w przypadku
zmiany danych.
2. A. Zamknięcie/Inwentaryzacja → 2. Przekazanie danych do programów księgowych -> E. Globalne parametry
konfiguracyjne do FK – ustawienie opcji ‘domyślne’ przy każdym podpunkcie.
Powyższe dane uzupełnia się jednorazowo podczas pierwszego uruchomienia funkcji lub w przypadku zmiany
danych.
3. 1.Generuj JPK_VAT. Opcja ‘pokaż zakres’ umożliwia określenie typów dokumentów jakie mają zostać
uwzględnione podczas eksportu.
4. Wygenerowany plik JPK_VAT powinien być zgodny z deklaracją VAT-7. Zalecane jest zapoznanie się
z raportem w celu weryfikacji danych.
5. Utworzony plik JPK z rozszerzeniem XML np. JPK_VAT_17-01-24.XML, automatycznie zapisuje się w folderze
Firmy 2000 o nazwie DEKRET (np. C:\F2000\DEKRET).

Generowanie pliku JPK
Instrukcja rozszerzona dla wersji tekstowej oraz graficznej programu
Aby sporządzić raport JPK_VAT należy po uruchomieniu programu przejść do opcji:
A. Zamknięcie/Inwentaryzacja → 2. Przekazanie danych do programów księgowych → H. Jednolity Plik Kontrolny

KROK 1
Uruchamiamy opcję 5. Konfiguracja dekretacji JPK_VAT.

W tej części konfiguracji należy podać kod Urzędu Skarbowego właściwego dla firmy (pod klawiszem F2 istnieje
możliwość wyboru kodu Urzędu) oraz pozostałe dane dotyczące adresu firmy (w przypadku automatycznego
zaczytania danych adresowych z ustawień programu należy zweryfikować ich poprawność). Powyższe dane uzupełnia
się jednorazowo podczas pierwszego uruchomienia funkcji lub w przypadku zmiany danych. Uzupełniamy wszystkie
pozycje poza trzema ostatnimi. Pozycje te zostały ustawione domyślnie.

W przypadku generowania JPK_FA oraz JPK_MAG należy zapoznać się z pozostałymi konfiguracjami. Za pomocą opcji
„Domyślne” program automatycznie wypełni ustawienia.

KROK 2
Po dokonaniu konfiguracji dekretacji JPK przechodzimy do pozycji 4.Konfiguracja pozycji JPK. Na podstawie tych
ustawień program wygeneruje odpowiednie dane wg zadanych kryteriów. F2000 umożliwia zaczytanie domyślnej
konfiguracji, opcja dostępna pod F12 -> Alt+F6.
Pobrane ustawienia bezwzględnie należy zweryfikować i dostosować do wymagań firmy.

Uwaga: Konfiguracja Stawek Vat dla poszczególnych pól uzupełniana jest na podstawie konfiguracji stawek Vat
w module: B. Narzędzia -> 2.Konfiguracja -> 2. Konfiguracja zbiorcza -> Konfiguracja A -> VAT

KROK 3
Po dokonaniu konfiguracji pozycji JPK przystępujemy do 1.Generuj JPK_VAT/JPK_FA/JPK_MAG.
Po uruchomieniu funkcji generowania pliku JPK określamy zakres dat dla jakiego chcemy wygenerować dane.
Następnie „Akceptujemy” formatkę i przystępujemy do exportu zapisów do pliku. Pod opcją „Pokaż zakres” istnieje
możliwość określenia typów dokumentów jakie mają zostać uwzględnione podczas exportu.

Po wykonaniu tej funkcji pojawi się okno z komunikatem informującym o konieczności sprawdzenia danych.
Wygenerowany plik JPK_VAT powinien być zgodny z deklaracją VAT-7.

Po zakończeniu exportu JPK, pojawi się komunikat, o przedstawieniu raportu z przebiegu całego procesu.
Zalecane jest zapoznanie się z raportem w celu weryfikacji danych.

KROK 4
Utworzony plik JPK z rozszerzeniem XML np. JPK_VAT_17-01-24.XML,
w folderze Firmy 2000 o nazwie DEKRET (np. C:\F2000\DEKRET).
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