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Wstęp

Jednolity plik kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK, gdzie każdy z nich
schematem odpowiada konretnej ewidencji. W zależności od modułu możemy wygenerować JPK
na podstawie ewidencji:

Księga Przychodów i Rozchodów
- JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
- JPK dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Ryczałt
- JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
- JPK dla ewidencji przychodów

Księga Handlowa
- JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
- JPK dla ksiąg rachunkowych

Magazyn
- JPK dla magazynu
- JPK dla faktur VAT

Generuj JPK

Opcja ta  służy do wygenerowania   Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT na podstawie zapisów  
w  rejestrze VAT sprzedaży i zakupu oraz  wysłania pliku do  Urzędu Skarbowego za pomocą
podpisu elektronicznego. 

Data od – początek okresu ewidencji.
Data do – koniec okresu ewidencji.
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Dokumenty  –  dostępne  są  dwie  opcje  przewidziane  przez  MF:  Przesyłane  cyklicznie oraz
Przesyłane w ramach kontroli.
Typ JPK – w zalezności od modułu dostepne opcje przewidziane przez MF i opisane we wstępie.
W przypadku Księgi Handlowej są to Ewidencja VAT oraz Księgi rachunkowe.
Dwie opcje wyboru:
 - Zapisz do pliku i wyślij – pozwala zapisać JPK do pliku XML oraz wysłać zapisany plik do
bramki MF
 - Zapisz do pliku – pozwala zapisać JPK do pliku XML
Opis –  opcjonalnie  dodatkowy opis  dla  wysyłanego JPK.  W przypadku  zapisu  do  pliku  opcja
nieaktywna.
W przypadku zaakceptowania wybranych parametrów zostanie wyświetlone okno, w którym należy
wybrać lokalizację oraz podać nazwę pod jaką chcemy dany JPK zapisać w postaci pliku XML.

Po zaakceptowaniu zostanie rozpoczęta sesja generowania i zapisu pliku XML na dysku, o czym
będą informowały użytkownika odpowiednie komunikaty na ekranie.
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Po wygenerowaniu pliku JPK można podejrzeć wygenerowany plik w postaci drzewa XML.

W  przypadku  wybranej  opcji  Zapisz  do  pliku po  wygenerowaniu  pliku  i  zapisie  na  dysku
w wybranej lokalizacji operacja zostanie zakończona. Na dysku w wybranej wcześniej lokalizacji
przez użytkownika dostepny będzie plik XML.
W przypadku wybrania Zapisz do pliku i wyślij nastąpią kolejne operacje, o których użytkownik
będzie  informowany  stosownymi  komunikatami.  W  międzyczasie  pokazane  zostanie  okno  do
wyboru certyfikatu kwalifikowanego oraz wpisania numeru PIN wybranego certyfikatu.
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W przypadku pomyślnego zakończenia wysyłki JPK do bramki MF pokazany zostanie stosowny
komunikat oraz wysłany JPK zostanie zapisany w kartotece JPK.

Dodatkowo na dysku w wybranej wcześniej  lokalizacji przez użytkownika dostepny będzie plik
XML oraz spakowany ten plik w archiwum ZIP, co umożliwia archiwizację wysłanych danych
przez użytkownika.
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W  przypadku  wystąpienia  błędów  wysyłki  użytkownik  zostanie  o  tym  poinformowany
odpowiednim komunikatem i w takim przypadku wysyłkę należy powtórzyć.

Uwaga! 
Przed  wygenerowaniem pliku  JPK w pierwszj  kolejności  należy  podłączyć  do  komputera
kartę z podpisem, a następnie uruchomić program DGCS System.

Kartoteka JPK

W kartotece  plików JPK mamy dostęp  do  wszystkich  wysłanych  plików,  z  tego  poziomu jest
również możliwe pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Opcje – pozwala na zaznaczenie lub odznaczenie masowo wysłanych JPK w celu pobrania lub
wydruku UPO.

Pobierz  UPO –  służy  do  pobrania  UPO  dla  wybranego  JPK  (podświetlony  wiersz)  lub  dla
zaznaczonych JPK.

Pokaż/Drukuj  UPO  – opcja  umożliwiająca  pokazanie  pobranego  UPO,  wydruk  UPO  dla
wybranego JPK (podświetlony wiersz) oraz  wydruk UPO dla zaznaczonych JPK bez podglądu

6



wydruku.

Wczytaj JPK z pliku i... – dostępne 2 opcje służące do wczytania JPK z gotowego pliku XML oraz
wysłaniu go do bramki MF lub do wczytania JPK z gotowego pliku i podejrzeniu drzewa XML
pliku JPK.

Dodaj JPK – opcja pozwalająca dodać wysłane JPK w przypadku, gdy JPK zostało wysłane, ale
nie zostało zapisane w kartotece np. podczas zerwania połączenia z bazą danych.

Usuń JPK – umożliwia usunięcie JPK, gdy np. status pobrania jest błędny i niepotrzebny nam taki
wysłany JPK w kartotece.

W  tabelce  prezentowane  są  wszystkie  dane  wygenerowane  podczas  wysyłania  JPK  (numer
referencyjny, data wysłania itp.) oraz kolumna  Status, która określa status wysłanego dokumentu
i jest aktualizowana po każdym wykonaniu operacji pobrania UPO. UPO zostanie pobrane tylko
w przypadku  statusu  o  kodzie  200,  czyli  wydruk  UPO  możliwy jest  tylko  w  przypadku  JPK
o statusie 200. 
Przykładowy wydruk UPO:
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