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JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W POLSCE
STRUKTURY JPK - WPROWADZENIE

• Obowiązek raportowania JPK w Polsce obejmuje kilka struktur. Niniejsza prezentacja opisuje 

wymagania oraz proces tworzenia Jednolitego Pliku  Kontrolnego obsługiwanego przez Xelto.

• Wszyscy aktywni podatnicy VAT są zobowiązani do comiesięcznego zgłaszania organom 

podatkowym w Polsce struktury JPK_VAT. Jest to obowiązek nałożony w 2018 roku.

• Pozostałe struktury należy przedstawić organom podatkowym na żądanie.

• Uwaga: począwszy od października 2020 r. poprzednio używana deklaracja JPK_VAT nie 

będzie już obowiązywać i zostanie zastąpiona strukturą JPK_V7M.
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STRUKTURY JPK - ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie dostarczane przez XELTO oferuje:

• Kompleksową obsługę wszystkich struktur JPK;

• Regularne aktualizacje rozwiązania zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Ministerstwo 

Finansów;

• Roczne wsparcie techniczne, podręcznik użytkownika oraz pełną dokumentację w języku 

polskim i angielskim.
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STRUKTURY JPK - KORZYŚCI

• Stworzone całkowicie w systemie JD Edwards;

• Obsługa całego procesu biznesowego, począwszy od gromadzenia danych z tabel JD Edwards 

aż do generowania plików XML;

• Całkowicie neutralne dla ustawień i innych procesów w systemie JD Edwards;

• Brak potrzeby instalowania polskiej lokalizacji dla JD Edwards; 

• Funkcjonalność działa autonomicznie;

• Prostota użytkowania i bezpieczeństwo obsługi.
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STRUKTURY JPK –
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA

▪ Struktury JPK są generowane w wymaganym przez MF formacie XML;

▪ Dane struktury są pobierane z raportów uruchamianych w JD Edwards, które zwracają dane 

według kryteriów wyboru odpowiednich dla każdej struktury JPK;  

▪ Oryginalne dane pochodzą ze standardowych tabel JD Edwards, w tym samym środowisku, w 

którym aktywowane są raporty;

▪ W przypadku danych JPK zdefiniowano kryteria sortowania umożliwiające upoważnionym 

osobom edytowanie danych JPK lub eksportowanie ich do plików Excel.
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STRUKTURY JPK –
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA

▪ Dane opisowe służą do wypełnienia struktury JPK. Dane te pochodzą ze słowników danych 

każdej instancji JD Edwards. Odnosi się to do:

• Numerów kont;

• Kodów i opisów kont;

• Kodów i opisów transakcji finansowych;

• Kodów i opisów transakcji magazynowych;

▪ System umożliwia zarządzanie wersjami plików JPK.
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STRUKTURY JPK-
OBSŁUGIWANE STRUKTURY

W rozwiązaniu JPK firmy XELTO obsługiwane są następujące struktury:

▪ Struktura 1 - JPK_KR – pobieranie danych z dziennika księgowań i rachunku zysków i strat;

▪ Struktura 2 – JPK_WB – pobieranie danych o wyciągach z konta; informacje o operacjach bankowych prowadzonych 

przy pomocy aplikacji bankowej;

▪ Struktura 3 - JPK_MAG – pobieranie danych o stanach magazynowych; informacje o istotnych transakcjach, przyjęciach 

i wydaniach lub przesunięciach magazynowych;

▪ Struktura 4 – JPK_VAT – pobieranie danych dotyczących dokumentacji zakupu i sprzedaży; dane są zgodne z 

deklaracją VAT;

▪ Struktura 5 – JPK_FA – pobieranie danych o fakturach zakupu i sprzedaży podlegających podatkowi VAT;

▪ Strukyura 6 – JPK_RR - pobieranie danych z faktur zakupowych;

▪ Struktura 7 - JPK_V7M – zastępująca JPK_VAT od października 2020.
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STRUKTURY JPK –
OPIS ROZWIĄZANIA

Przed rozpoczęciem pracy ze strukturami JPK należy wykonać kilka konfiguracji:

▪ Dane firmy
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STRUKTURY JPK – OPIS ROZWIĄZANIA
▪ Raporty do zbierania danych tabel JPK; W obszarze danych pliku kontrolnego w oknach plików kontrolnych 

JPK dla każdej struktury, możesz przejrzeć lub edytować przesłane dane przed zatwierdzeniem:
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STRUKTURY JPK -
WPROWADZENIE DO APLIKACJI

▪ Jest to punkt wyjścia do wyboru danych dla każdej struktury JPK obsługiwanej 

przez Xelto.
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STRUKTURY JPK
JPK_KR – KSIĘGI RACHUNKOWE – PRZETWARZANIE  DANYCH

▪ W oknie JPK - Księgi Rachunkowe - Przegląd nagłówków JPK definiujesz nowy nagłówek 

JPK_KR na podstawie szablonu (TT), ładujesz dane, drukujesz raport roboczy oraz  

potwierdzasz dane;

▪ Jest to również główne okno do generowania pliku XML dla JKP_KR;
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STRUKTURY JPK
JPK_KR – KSIĘGI RACHUNKOWE – PRZETWARZANIE DANYCH

▪ W oknie JPK - Księgi Rachunkowe - Podzbiory JPK - przeglądasz lub edytujesz przesłane 

dane dla podzbiorów.
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STRUKTURY JPK
JPK_KR – KSIĘGI RACHUNKOWE – MAPOWANIE DANYCH

▪ Mapowanie danych tabeli bilansu 

próbnego do kodów XML:

• Typ konta – bilans, rachunek 

zysków i strat;

• Grupy kont – aktywa obrotowe, 

zobowiązania, przychody, koszty

• Kategoria kont - szczegółowe 

kodowanie

• Mapowanie dzienników transakcji 

- 2 wersje:

• Wg nr transakcji

• Wg nr konta

• Nie jest wymagane dodatkowe 

mapowanie
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STRUKTURY JPK
JPK_WB – WYCIĄGI BANKOWE - PRZETWARZANIE DANYCH 

▪ W oknie JPK WB - Wyciągi Bankowe - Przegląd nagłówków JPK definiujesz nowy nagłówek 

JPK_WB, ładujesz dane, przeglądasz lub edytujesz, generujesz raport roboczy oraz 

potwierdzasz dane;

▪ To jest również główne okno do generowania pliku XML dla JKP_WB
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STRUKTURY JPK-
JPK_WB – WYCIĄGI BANKOWE - MAPOWANIE DANYCH

▪ W oknie JPK WB - Wyciągi Bankowe - Podzbiory JPK przeglądasz lub edytujesz przesłane 

dane dla podzbiorów.

▪ Transakcje bankowe raportuje się oddzielnie 

dla każdego konta bankowego:

• Jeden plik XML na jedno konto bankowe

• Używany jest podstawowy kod waluty 

konta bankowego

• Mapowanie między kodem banku a 

numerem konta bankowego
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STRUKTURY JPK
JPK_MAG – MAGAZYNY - PRZETWARZANIE DANYCH 

▪ W oknie JPK MAG – Magazyny - Przegląd Nagłówków JPK definiujesz nowy nagłówek 

JPK_MAG, ładujesz dane, przeglądasz lub edytujesz, generujesz raport roboczy oraz 

potwierdzasz dane;

▪ To jest również główne okno do generowania pliku XML dla JKP_MAG
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STRUKTURY JPK
JPK_MAG – MAGAZYNY – MAPOWANIE DANYCH

▪ W oknie JPK MAG – Podzbiory JPK przeglądasz lub edytujesz przesłane dane dla 

podzbiorów.

▪ Transakcje magazynowe, które należy 

zaraportować:

• Przyjęcia

• Wydania

• Wydania wewnętrzne

• Przesunięcia magazynowe

▪ Jeden plik XML dla jednego magazynu

▪ Podstawą wyboru danych są typy dokumentów 

transakcji magazynowych
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STRUKTURY JPK –
JPK_VAT & V7  - PRZETWARZANIE DANYCH 

▪ W oknie JPK – Faktury VAT – Przegląd nagłówków JPK definiujesz nowe nagłówki JPK_VAT i JPK_V7, 

decydujesz, czy jest to oryginalna deklaracja czy korekta, ładujesz dane, przeglądasz lub edytujesz, 

generujesz raport roboczy oraz potwierdzasz dane;

▪ To jest również główne okno do generowania pliku XML dla JPK_VAT i JKP_V7
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STRUKTURY JPK
JPK_VAT & V7 – MAPOWANIE DANYCH

▪ JPK VAT :

• Mapowanie typu dokumentu i obszaru podatkowego na pola VAT 7

JPK_V7M

• Obowiązuje od października 2020 

• Mapowanie typu dokumentu i obszaru podatkowego na pola VAT 7 (nowe kody)

• Mapowanie towarów i usług

• Inne: Mechanizm Podzielonej Płatności, Płatności wewnątrzfirmowe
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OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r - JD EDWARDS – JPK_V7M –
NOWE WYMAGANIA

▪ JPK VAT_7M:

• Nowe kody deklaracji VAT (seria K)

• Nowe kody sprzedawanych towarów i usług (GTU)

• Nowe kody procedur sprzedaży (MPP i IC i wiele innych)

• Nowe typy transakcji (np. WEW, MK)

• Mechanizm Podzielonej Płatności 

w zobowiązaniach 

• Deklaracje VAT
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STRUKTURY JPK - JPK_FA (Szczegóły faktur sprzedaży) 
PRZETWARZANIE DANYCH

▪ W oknie JPK FA – Faktury Sprzedaży – Przegląd Nagłówków JPK definiujesz nowy nagłówek 

JPK_FA, ładujesz dane, przeglądasz lub edytujesz, generujesz raport roboczy oraz potwierdzasz dane;

▪ To jest  również główne okno do generowania pliku XML dla JPK_FA
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STRUKTURY JPK - JPK_FA (Szczegóły faktury sprzedaży) 
MAPOWANIE DANYCH

▪ Szczegóły faktur sprzedaży do 

zaraportowania:

• Pozycja faktury,

• Ilość,

• Jednostka miary,

• Cena jednostkowa

• Kod waluty
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STRUKTURY JPK – GENEROWANIE RAPORTU ROBOCZEGO
(NA PRZYKŁADZIE JPK_V7)

▪ Rozwiązanie Xelto umożliwia wygenerowanie raportu roboczego w formacie CSV w celu 

sprawdzenia danych przed zatwierdzeniem i ostatecznym wygenerowaniem pliku XML.
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STRUKTURY JPK – GENEROWANIE PLIKU XML (NA 
PRZYKŁADZIE JPK_V7)

▪ Zatwierdzone dane są gotowe do wygenerowania w formacie pliku .XML

▪ Końcowy plik JPK (tu: JPK_V7) zostaje zapisywany na serwerze lokalnym.
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Dziękujemy za uwagę. Jeszcze kilka informacji:

Pomagamy na każdym etapie wdrożenia, od przygotowania mapowań, poprzez konfigurację i 
wsparcie w testach.

Wdrożenie jest szybkie i sprawne; udzielamy gwarancji, mamy również do zaproponowania 
długofalowe opcje opieki i wsparcia.

Dołącz do blisko 50 firm korzystających z najlepszego rozwiązania do obsługi JPK dla Oracle 
JD Edwards!

Zachęcamy do kontaktu:
sales@xelto.com

kom: +48 608 92 00 33

mailto:sales@xelto.com

