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1. Wstęp.
Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o
szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotów
środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
Tym samym samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na
gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, zatem wszelkie czynności przez nie
dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu
terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach samorządu mają
charakter wewnętrzny.
Do scentralizowania rozliczeń VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi zobowiązanie
są jednostki samorządu terytorialnego, czyli: gminy, powiaty, województwa.
Centralizacji podlegają również związki międzygminne, związki powiatów, powiatowo gminne,
przejmujące na podstawie ustaw prawa i obowiązki JST, wraz ze swoimi jednostkami
organizacyjnymi.
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych
ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), mające na celu uproszczenie
obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas
odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7.
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i informacja o ewidencji są
zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie
JPK_V7M.
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz.
1988), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz.
576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127) –
zwane dalej: „rozporządzeniem”, oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej
JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K. Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną
i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy
VAT czynni za okresy od 1 października 2020 r.
Wychodząc naprzeciw zmianom przepisów prawa przystosowaliśmy w programie finansowoksięgowym Foka moduł Rozliczenia VAT, spełniający wszelkie normy prawne, zgodnie, z
którymi możliwe będzie prawidłowe prowadzenie ewidencji VAT, oraz generowanie,
pobieranie i przesyłanie JPK_V7M.
Poniższy dokument zawiera:
•
•
•
•

Wstęp
Cel dokumentu
Rozdziały merytoryczne – treść instrukcji
Spis rysunków
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Celem dokumentu jest przedstawienie modułu o nazwie Rozliczenia VAT, który umożliwia
jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie centralnego rejestru VAT na podstawie
danych otrzymanych od jednostek budżetowych.
UWAGA
Za okresy od dnia 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 w
inny sposób niż w formie nowego JPK_V7M.
UWAGA
Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie
na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest
składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty odpowiednio deklaracji VAT-7 lub pliku
JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych
zasad).
UWAGA
Centralizacja VAT w systemie Foka realizowana jest w oparciu o przepływ plików JPK_V7M
od jednostek organizacyjnych do jednostki centralizującej.
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2. Moduł Rozliczenia VAT
Moduł Rozliczenia VAT wspomaga prowadzenie ewidencji (rejestrów VAT) oraz umożliwia
generowanie i przekazywanie danych w postaci plików JPK.
Jednolity plik kontrolny to zbiór danych:
•
•
•
•
•

Ewidencyjnych i Deklaracyjnych,
Generowany z systemów informatycznych danej jednostki,
Tworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych,
Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres,
Posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe
przetwarzanie.

Użytkownicy programu finansowo-księgowego Foka mogą:
•
•
•
•

Sporządzić plik JPK_V7M na podstawie danych znajdujących się w programie,
Zaimportować pliki JPK_V7M od jednostek podległych,
Wygenerować zagregowany plik JPK_V7M i przesłać go drogą elektroniczną do
Ministerstwa Finansów.
Sporządzić korekty plików JPK i deklaracji VAT z okresu do 01.10.2020r.
wystawionych w systemie Foka.

Moduł Rozliczenia VAT został podzielony na 6 obszarów:
1. Ewidencja JPK – podzielona została na 12 miesięcy i służy do generowania pliku
JPK_V7M zarówno jednostkowego jak i głównego a także korekt poprzednich plików jpk
do 01.10.2020r. wystawionych w systemie Foka;
2. Ewidencja dokumentów – podzielona została według typów dokumentów, niezbędnych
do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_V7M a także poprzednich plików jpk do
01.10.2020r. Dane zawarte w tym folderze są wyświetlane automatycznie na podstawie
dokumentów wprowadzonych do modułu Dziennik księgowań lub mogą zostać
wprowadzone ręcznie z tego poziomu.
3. Dokumenty VAT – podzielone zostały na rodzaje transakcji (zakup/sprzedaż). Dane
znajdujące się w tym folderze wynikają bezpośrednio z dokumentów wprowadzonych w
module Dziennik księgowań oraz Ewidencja VAT lub mogą zostać wprowadzone ręcznie
z tego poziomu.
4. Sprzedaż niefakturowana – dotyczy paragonów fiskalnych, czyli dokumentów
wystawionych dla nabywcy poprzez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży.
5. Ewidencja rachunków bankowych – zawiera listę rachunków bankowych
wprowadzonych do programu w module Środki Pieniężne.
6. Deklaracje VAT – podzielona została na 12 okresów rozliczeniowych i służy od
01.10.2020 do sporządzania korekt deklaracji VAT sporządzonych za okresy do września
2020. Od okresu X 2020 deklaracja VAT jest częścią składową pliku JPK_V7M.
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3. Konfiguracja systemu przed rozpoczęciem pracy
Przed przystąpieniem do pracy w module Rozliczenia VAT, należy uprzednio w odpowiedni
sposób skonfigurować program np.:
•
•
•

wprowadzić podstawowe informacje dotyczące jednostki, które są niezbędne do
prawidłowego wygenerowania pliku JPK_V7M,
skonfigurować słownik towarów i usług, wykorzystywany przy rejestracji faktur
sprzedaży,
skonfigurować szablony autonumeracji za pomocą, których w sposób chronologiczny
numerowane będą dokumenty księgowe.

Te i szereg innych ustawień zostaną omówione na tym etapie instrukcji.

3.1. Nadawanie użytkownikom uprawnień do pracy w module
Dostęp do modułu Rozliczenia VAT posiada jedynie administrator systemu. Pozostali
użytkownicy po zalogowaniu się do programu nie będą mieli dostępu do tego modułu, dopóki
nie zostaną im nadane odpowiednie prawa. Dodatkowo rekomendujemy dodanie uprawnień
do modułu Rejestry pomocnicze dla użytkowników korzystających z modułu Rozliczenia
VAT. Moduł Rejestry pomocnicze umożliwia m.in. obsługę faktur elektronicznych i tworzenie
dokumentów potwierdzających weryfikację podatników VAT.
W związku z powyższym, aby nadać użytkownikowi prawo do pracy w module Rozliczenia
Vat postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1. Zaloguj się do programu foka, jako administrator systemu (rys. 1).

Rysunek 1. Logowanie do programu.

2. Przejdź do modułu: Konfiguracja → Jednostka → Użytkownicy (rys. 2).
3. W głównym oknie roboczym zostanie wyświetlona lista użytkowników wprowadzonych do
programu.
4. Zaznacz osobę, której chcesz nadać prawa do pracy w module Rozliczenia VAT.
5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj.
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6. Otworzy się główne okno robocze, które podzielone zostało na 6 sekcji:
• Użytkownik
• Adres
• Prawa do komórek organizacyjnych
• Prawa użytkownika
• Prawa do statusów
• Prawa do typów dokumentów

Rysunek 2. Nadawanie praw użytkownikom

7. Rozwiń sekcję Prawa użytkownika.
8. W kolumnie o nazwie Domena znajdź pozycję Rozliczenia VAT, a następnie zaznacz pole
wyboru w kolumnie Posiada prawo (rys. 3).

Rysunek 3. Nadawanie użytkownikowi prawa do modułu
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9. Na tej samej liście, w kolumnie Moduł znajdź pozycje o nazwie Rozliczenia VAT, a
następnie zaznacz checkbox’y w kolumnie Posiada prawo (rys. 4).

Rysunek 4. Nadawanie praw użytkownikom do pracy w module

10.
Po wykonaniu powyższych czynności wybierz przycisk Zapisz i zamknij, który
znajduje się w dolnym prawym rogu.

3.2. Konfiguracja danych podstawowych jednostki wymaganych
w plikach JPK.
Plik JPK w swej strukturze ma określone pola identyfikujące podmiot składający JPK_V7M.
Należą do nich:
•
•
•
•

NIP;
Pełna nazwa;
E-mail;
Telefon.

Oprócz numeru telefonu pozostałe pola są wymagalne.
1. Przejdź do modułu: Konfiguracja → Jednostka → Dane podstawowe.
2. Otworzy się okno o nazwie Edycja danych jednostki, które podzielone zostało na 7 sekcji:
• Jednostka
• Adres
• Kontakty dodatkowe
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• Rachunki bankowe
• Jednostka macierzysta
• Organ wykonawczy
• Dane teleadresowe
3. Przejdź do sekcji Jednostka i uzupełnij następujące dane (rys. 5):
• Nazwa
• Urząd skarbowy JPK
• REGON
• NIP

Rysunek 5. Dane podstawowe jednostki

4. Przejdź do sekcji Adres i uzupełnij dane, korzystając przy tym ze słownika teryt (rys. 6).

Rysunek 6. Uzupełnienie danych adresowych jednostki

5. Przejdź do sekcji Jednostka macierzysta i uzupełnij dane (rys. 7):
• Nazwa jednostki (macierzystej)
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•
•
•
•

Zaznacz domyślny parametr „Domyślnie wystawiaj dokumenty VAT w imieniu
jednostki macierzystej”
REGON
NIP
Adres

Rysunek 7. Uzupełnienie danych jednostki macierzystej

6. Przejdź do sekcji Dane teleadresowe i uzupełnij:
• Telefon – w JPK_V7M pole opcjonalne;
• E-mail – jeśli będzie stałe do celów jpk (w JPK_V7M pole obowiązkowe).

Rysunek 8. Uzupełnienie danych jednostki

7. Po wypełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Zapisz i zamknij, który znajduje się
w dolnym prawym rogu.
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3.3. Słownik systemowy dla towarów i usług.
Zdefiniowanie słownika systemowego dla towarów i usług znacznie ułatwia i przyspiesza
pracę związaną z wystawianiem dokumentów sprzedażowych. Do pozycji oprócz nazwy i
stawki VAT możemy uzupełnić grupę towarowo-usługową lub zaznaczyć pozycję jako
podlegającą mechanizmowi podzielonej płatności MPP.Przejdź do modułu: Konfiguracja →
Towary i usługi.
1. Wyświetli się główne okno robocze o nazwie Ewidencja towarów i usług (rys. 9).
2. Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj.
3. W sekcji o nazwie Towar / Usługa wprowadź dane:
• Nazwa – towaru lub usługi;
• PKWiU – Polska Klasyfikacja Towarów i Usług;
• Netto za jednostkę;
• Stawka VAT;
• MPP – mechanizm podzielonej płatności;
• Grupa towarowo-usługowa.

Rysunek 9. Słownik towarów i usług

Pozycje zaznaczone pogrubionym drukiem do dane wymagane, czyli bez ich uzupełnienia
program nie pozwoli zapisać pozycji w słowniku.
4. Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zapisz i zamknij.

3.4. Słownik dla terminów płatności słownie.
Słownik dla terminów płatności słownie wykorzystywany jest w przypadku faktur sprzedaży,
gdy nie chcemy podawać daty uregulowania należności numerycznie tylko podajemy ją
słownie. Na przykład w sytuacjach, gdy zapłata powinna zostać uiszczona 14 dni od
otrzymania faktury sprzedaży.
1. Przejdź do modułu: Konfiguracja → Terminy płatności
2. Otworzy się główne okno robocze o nazwie Ewidencja terminów płatności.
3. Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj.
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4. Otworzy się okno Edycji terminu płatności. W polu Tekst (rys. 10) wprowadź dowolny
ciąg znaków a następnie z dolnego menu wybierz przycisk Zapisz i zamknij.

Rysunek 10. Wprowadzanie terminu płatności słownie

3.5. Zarządzanie okresami księgowymi.
Bardzo ważnym elementem przygotowania programu do pracy jest otwarcie okresu
obrachunkowego (księgowego), ponieważ część operacji dostępnych w programie finansowoksięgowym Foka, a co za tym idzie, także w module Rozliczenia VAT nie może zostać
wykonana, jeśli żaden okres nie będzie otwarty. Użytkownik może zostać poinformowany o
takiej sytuacji za pomocą komunikatu o treści „Nie jest otwarty żaden okres obrachunkowy.
Proszę otworzyć przynajmniej jeden”.

1. Przejdź do modułu: Konfiguracja → Okresy obrotowe / budżetowe.
2. Wyświetlone zostanie główne okno robocze o nazwie Okresy obrotowe / budżetowe, w
którym znajdować się będzie lista wszystkich okresów, czyli 12 miesięcy oraz 4 kwartały.
Każdy nieotwarty okres posiada status zainicjowany.
3. Zaznacz okres, który chcesz otworzyć np., styczeń.
4. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj.
5. Otworzy się okno o nazwie Edycja okresu, która podzielona została na 3 sekcje (rys. 11):
• Okres
• Typ
• Status
6. Przejdź do sekcji Status.
7. Zaznacz parametr Otwarty, a następnie z dolnego prawego rogu wybierz przycisk Zapisz
i zamknij.
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Rysunek 11. Otwieranie okresów księgowych

W analogiczny sposób należy otworzyć pozostałe okresy.
Okresy obrachunkowe / budżetowe otwieramy kwartalnie. To znaczy najpierw
styczeń, luty, marzec, I kwartał. Następnie kwiecień, maj, czerwiec, II kwartał itd. (rys.
13).

Rysunek 12.Otwieranie okresów księgowych
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3.6. Konfiguracja szablonów autonumeracji.
Szablony autonumeracji to odpowiednio skonfigurowane schematy, za pomocą, których
program numeruje w sposób ciągły dokumenty księgowe. Opcja ta podnosi komfort pracy
użytkownika, albowiem ten nie musi pamiętać o kolejności wprowadzanych dokumentów gdyż
robi to za niego program. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że każde usunięcie dokumentu,
któremu nadano numer za pomocą szablonu, spowoduje powstanie luki w numeracji. Chcąc
uniknąć tego typu sytuacji, należy usuwać dokumenty w sposób chronologiczny, tak, aby
zachować ciągłość w nadawaniu kolejnych numerów.

3.6.1. Szablon autonumeracji dla dokumentów księgowych.
W programie finansowo-księgowym Foka istnieje możliwość tworzenia wielu szablonów
autonumeracji ze względu na typ dokumentu księgowego. Czyli każdy wyciąg bankowy,
polecenie księgowania, faktura sprzedaży czy zakupu może posiadać swój własny schemat.
Z tego względu podzieliliśmy tworzenie szablonów na kilka kategorii. W niniejszej instrukcji
etap tworzenia określonego schematu zostanie opisany na przykładzie dokumentu
księgowego typu faktura sprzedaży. Jednak, w przypadku jakiegokolwiek innego dokumentu,
należy postępować w analogiczny sposób.
Przejdź do modułu: Konfiguracja → Szablony autonumeracji → Dokument księgowy.
Wyświetlone zostanie główne okno robocze o nazwie Szablony autonumeracji.
Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj.
Pojawi się okno, które podzielone zostało na 2 sekcje:
• Dane podstawowe
• Definicja szablonu.
5. W sekcji Dane podstawowe i uzupełnij pola:
• Nazwa szablonu – wprowadź nazwę, po której będziesz identyfikować dany
szablon (rys. 13)
• Kolejny autonumer – nadaje się automatycznie (zgodnie z liczbą powadzonych
dokumentów, przy których użyto szablon)
• Długość autonumeru – określ długość numeru (liczbowo)
• Aktywny – zaznaczenie opcji aktywny oznacza widoczność szablonu na liście
• Czy użyty – nada się automatycznie przy pierwszym użyciu szablonu.
1.
2.
3.
4.

Rysunek 13. Szablon autonumeracji - dane podstawowe
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6. W sekcji Definicja szablonu ustaw parametry (rys. 14):
• Dodaj segment – wyświetlona zostanie lista dostępnych segmentów, za pomocą,
których, można określić widok nadawanego numeru
• Stały tekst – wybranie tego segmentu pozwala na wpisanie w kolumnie tekst
dowolnego ciągu znaków

Rysunek 14. Szablon autonumeracji - definicja szablonu

W miarę dodawania poszczególnych segmentów i wpisywania znaków w polu stały tekst,
program będzie prezentował widok szablonu w pozycji Przykładowy numer.
Poszczególne segmenty można względem siebie przestawiać, wykorzystując w tym celu
strzałki znajdujące się w lewej części ekranu (rys. 15).
7. Po uzupełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Zapisz i zamknij, który znajduje się
w dolnym prawym rogu.

Rysunek 15. Szablon autonumeracji – przykład
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3.7. Konfiguracja prewspółczynnika i współczynnika VAT
JST ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych, wskazanych w
ustawie o VAT, tj. tylko w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane
do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
JST prowadzi działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
(działalność opodatkowaną VAT i zwolnioną od tego podatku) oraz działalność pozostającą
poza zakresem tego podatku. W związku z tym, w sytuacji gdy dokonywane przez nią zakupy
towarów i usług służą zarówno działalności gospodarczej jak i działalności pozostającej poza
VAT i nie jest możliwe bezpośrednie ich przyporządkowanie do któregoś z rodzajów tej
działalności, podatek naliczony do odliczenia ustala się z wykorzystaniem:
• tzw. prewspółczynnika – jeśli dokonywane zakupy będą służyć działalności
gospodarczej jak i działalności pozostającej poza sferą VAT,
i/lub
• udziału procentowego wykorzystania danej nieruchomości do celów prywatnych,
i/lub
• tzw. współczynnika – jeśli dokonywane zakupy będą służyć czynnościom
opodatkowanym VAT, jak i czynnościom zwolnionym od tego podatku.
Poniżej zostanie przedstawiona instrukcja skonfigurowania domyślnego prewspółczynnika.
Zdefiniowanie domyślnych stawek ułatwia wprowadzanie faktur zakupowych.
1. Przejdź do Konfiguracja → Stawki i prewspółczynniki VAT → Prewspółczynniki
stawek VAT (rys. 16).
2. Otworzy się okno robocze podzielone na dwie sekcje: Szukanie/Filtrowanie i
Prewspółczynniki stawek VAT
3. Wybierz Dodaj w lewym dolnym rogu ekranu.
4. Otworzy się kolejne okno robocze, na którym należy wypełnić pola (rys. 17):
•
•
•
•
•
•

Lp. - kolejny numer na liście prewspółczynników i współczynników
Tekst wyświetlany np. Prewspółczynnik VAT
Wartość (%) np. 50%
Data od – data wprowadzenia prewspółczynnika lub współczynnika
Data do – data końca obowiązywania prewspółczynnika lub współczynnika
Opis (pole opcjonalne)

Domyślny współczynnik definiowany jest analogicznie. Możliwe jest wprowadzanie kilku
prewspółczynników i współczynników. Domyślny prewspółczynnik i współczynnik podlega
edycji zarówno w Konfiguracji jaki i dokumencie księgowym.
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Rysunek 16. Konfiguracja prewspółczynnika i współczynnika

Rysunek 17. Dodawanie prewspółczynnika i współczynnika.
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4. Praca w module Rozliczenia VAT.
W tej części instrukcji omówiony zostanie sposób zasilenia programu danymi, aby możliwe
było wygenerowanie pliku JPK_V7. Wprowadzona zostanie faktura sprzedaży, zakupu oraz
dokumenty VAT, których okresy ewidencyjne są różne niż dokument księgowy (faktura).
Ponadto wygenerowany zostanie plik JPK_V7 oraz korekta pliku jpk deklarację VAT-7 do
okresu IX 2020.

4.1. Wprowadzanie dokumentów księgowych typu faktura
sprzedaży oraz zakupu.
Na podstawie wprowadzonych dokumentów użytkownik ma możliwość wygenerowania pliku
JPK_V7M oraz JPK_FA.

4.1.1. Faktura sprzedaży – dane podstawowe dokumentu.
Wystawianie faktury sprzedaży jest możliwe w module Dziennik księgowań i Rozliczenia VAT.
W celu wystawienia faktury sprzedaży w module Rozliczenia VAT, postępuj zgodnie z
poniższymi wskazówkami.
1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT → Ewidencja dokumentów → Faktury sprzedaży.
2. Otworzy się główne okno robocze, które podzielone zostało na 2 sekcje:
• Szukanie / filtrowanie – służy do określenia parametrów, po których użytkownik
chce wyszukać wprowadzony do programu dokument.
• Wszystkie dokumenty – prezentuje listę wprowadzonych dokumentów.
3. Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj.
4. Wyświetli się główne okno robocze, które podzielone zostało na 6 zakładek (rys. 18):
• Ogólne – zawiera dane podstawowe dokumentu takie jak: numer dokumentu,
nazwa kontrahenta, data wprowadzenie itp.,
• Pozycje – zawiera pozycje faktury w rozbiciu na stawki;
• VAT – dane dokumentu VAT, na podstawie, których generowany jest plik JPK;
• Dekret – zawiera dekretację dokumentu, zaewidencjonowaną na właściwych
kontach księgowych;
• Dekret merytoryczny – zawiera dane merytoryczne takie jak kwota dokumentu
oraz klasyfikacja budżetowa;
• Wszystko – zawiera dane ze wszystkich poprzednich zakładek, zaprezentowanych
w jednym miejscu;
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Rysunek 18. Faktura sprzedaży - zakładki na dokumencie

5. Przejdź do zakładki Ogólne.
6. Wprowadź podstawowe dane dokumentu (rys. 19):
1) Typ dokumentu – (pole uzupełniane automatycznie) domyślnie podstawia się typ
dokumentu wybranego w ramach menu modułu (w tym przypadku Faktura
sprzedaży),
2) Numer w dzienniku księgowań – uzupełnia się automatycznie po zamknięciu
okresu obrachunkowego / księgowego,
3) Komórka organizacyjna – możliwość wskazania wydziału / referatu w ramach,
którego pracuje użytkownik wprowadzający dokument do programu,
4) Wystaw w imieniu jednostki macierzystej – zaznacza się automatycznie na
podstawie danych uzupełnionych w module Konfiguracja
5) Numer własny – (pole wymagalne) można wpisać ręcznie lub nadać na
podstawie szablonu autonumeracji
6) Szablon autonumeracji – dodaje pozycję słownikową, o ile została
skonfigurowana w Szablonach autonumeracji;
7) Nazwa dokumentu – cel wystawienia faktury
8) Numer pierwotny – w przypadku Faktury sprzedaży numer pierwotny nie
występuje w związku z czym użytkownik w dowolny sposób może interpretować to
pole,
9) Źródło – pole słownikowe do wyboru modułu, systemu, w którym powstała faktura
np. Dzierżawa
10) Numer Proton – numer dokumentu w systemie EOD Proton lub innego
zintegrowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
11) Data operacji – (pole wymagalne) data wystąpienia zdarzenia gospodarczego,
12) Data dokumentu źródłowego – (pole wymagalne) data wystawienia dokumentu,
13) Data księgowania – (pole wymagalne) data ujęcia w księgach,
14) Numer dokumentu w ramach dnia - pole uzupełniane automatycznie;
15) Treść – w tym polu użytkownik może wpisać dowolną treść np., cel wystawienia
faktury. Dane wprowadzone w tym miejscu będą widoczne na wydruku faktury oraz
w raportach,
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16) Opis – służy do umieszczenia dodatkowych informacji, które nie pojawiają się na
wydruku faktury ani w raportach,
17) Dziennik księgowań – (pole wymagalne) to dziennik, w którym faktura ma zostać
ujęta. Domyślnie podstawia się Dziennik Główny,
18) Kategoria – pole słownikowe do kategoryzacji/dodatkowego podziału faktur
sprzedaży,
19) Okres – (pole wymagalne) miesiąc księgowania dokumentu. Musi być taki sam
jak data księgowania,
20) Sposób realizacji – pole słownikowe do wyboru sposobu płatności za fakturę, np.
przelew,
21) Numer konta – pole słownikowe do wyboru nr rachunku bankowego, na który
należy wpłacić należność z tytułu faktury,

Rysunek 19. Faktura sprzedaży - dane podstawowe dokumentu

22) Termin płatności (rys. 20) – ilość dni, w ciągu, których należy zapłacić za fakturę.
System, na podstawie wybranego sposobu wyliczania daty płatności domyślnie
podstawia 14 dni od jej wystawienia. Pole do edycji.
23) Data płatności – podstawia się automatycznie na podstawie dni wprowadzonych
w polu termin płatności,
24) Termin płatności słownie (rys. 21) – gdy użytkownik nie chce podawać
konkretnego terminu płatności, to może go wprowadzić słownie zgodnie z
ewidencją pozycji słownika wprowadzonej do programu
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25) Sposób wyliczania daty płatności – pole słownikowe; domyślnie podstawia się
data dokumentu źródłowego; po wyborze opcji Ukryta sposób i termin płatności nie
pokażą się na wydruku faktury,

Rysunek 20. Faktura sprzedaży - termin płatności

Rysunek 21. Faktura sprzedaży - termin płatności słownie

26) Kontrahent – (pole wymagalne). Jeśli kontrahent jest w bazie, to po wpisaniu
nazwy dane kontrahenta zostaną uzupełnione;
27) Przycisk (dokument z plusem) – pozwalający dodać nowego kontrahenta do bazy
kontrahentów;
28) Przycisk (dokument z ołówkiem) – pozwalający edytować kontrahenta w bazie
kontrahentów;
29) Miejscowość - (pole wymagalne),
30) Kod pocztowy,
31) Poczta,
32) Przedrostek ulicy,
33) Ulica,
34) Nr domu - (pole wymagalne),
35) Nr lokalu,
36) Fakturę wystawił – dane osoby wystawiającej fakturę (będzie widnieć na
wydruku). Można wpisać ręcznie lub wybrać z listy. Na liście widoczni są tylko
pracownicy z bazy kontrahentów,
37) Numer konta – nr rachunku bankowego kontrahenta;
38) Państwo,
39) NIP - (pole wymagalne),
40) REGON,
41) Fakturę odebrał(a) – dane osoby uprawnionej do odbioru faktury,
42) Odbiorca – pole do edycji,
43) Filtruj wg rodzaju – pole słownikowe do filtrowania bazy kontrahentów wg rodzaju
przy wyszukiwaniu kontrahenta,
44) Filtruj wg typu – pole słownikowe do filtrowania bazy kontrahentów wg typu przy
wyszukiwaniu kontrahenta,
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Rysunek 22. Faktura sprzedaży – blok Kontrahent

45) Wyliczenie wartości – pole słownikowe; w przypadku faktur sprzedaży wybieramy
zawsze opcję „Na podstawie pozycji”. Oznacza to, że program będzie podawał
wartość dokumentu zgodnie z danymi wprowadzonymi do zakładki Pozycje,
46) Dekretacja – pole słownikowe:
• Na podstawie pozycji – program w dekrecie dokumentu będzie
podpowiadał kwotę brutto wprowadzoną do zakładki Pozycje,
• Na podstawie dokumentu – program w dekrecie dokumentu będzie
podpowiadał kwotę, która znajduje się w polu Wartość dokumentu,
47) Powiązanie z VAT – w przypadku faktur sprzedaży wybieramy opcję Ewidencja
sprzedaży. Oznacza to, że w momencie wprowadzenia faktury, program
automatycznie stworzy dokument VAT w rejestrze Vat sprzedaż,
48) Powiązanie z umową – pole słownikowe do wyboru powiązanie dokumentu z
umową lub jego braku,
49) Wartość dokumentu – w zależności od ustawienia w polu Wyliczenie wartości
można wpisać ręcznie lub zostanie automatycznie uzupełnione na podstawie
pozycji,

Rysunek 23. Wartość dokumentu na podstawie pozycji
50) MPP – pole wyboru, które może być oznaczone w dwojaki sposób:
• Zaznaczając MPP na pozycji pola od 50 do 53 automatycznie wypełnią się na
podstawie danych z pozycji,
• Zaznaczając w tym bloku należy uzupełnić pola od 50 do 53 ręcznie,
51) MPP część podstawowa – część netto dotycząca MPP,
52) MPP część VAT – część VAT, która ma zostać wysłana na odrębny rachunek bankowy,
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53) MPP Razem – suma pól MPP część podstawowa i MPP część VAT; kwota MPP Razem
musi równać się kwocie z pola Wartość dokumentu (49),

Rysunek 24. Faktura sprzedaży – Mechanizm podzielonej płatności MPP

54) Przelicznik – pole edytowalne;
55) Symbol waluty – pole edytowalne;
56) Kwota w walucie – pole edytowalne
57) Data kursu – pole wyboru daty z kalendarza lub jej braku;
58) Uwagi – pole do edycji,
59) Przelicz – przycisk do wyliczenia Wartości dokumentu (49) na podstawie pól 54 i
56

Rysunek 25. Faktura sprzedaży – Przewalutowanie

60) Wybranych pozycji - Lista z oznaczeniem ilości wybranych na pozycjach grup
towarowo-usługowych (GTU),
61) Przycisk z pojedynczą strzałką – rozwinięcie słownika grup towarowousługowych i podgląd wybranych na pozycjach grup towarowo-usługowych,
62) Przycisk z podwójną strzałką – przejście do ekranu słownika grup towarowousługowych i podgląd wybranych na pozycjach grup towarowo-usługowych
(rys.27),

Rysunek 26. Faktura sprzedaży – sekcja Grupy towarowo-usługowe
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Rysunek 27. Faktura sprzedaży – podgląd słownika GTU z zaznaczoną na pozycji faktury GTU

63) Wybranych pozycji - Lista z oznaczeniem ilości wybranych szczególnych
procedur VAT (rys.28);
64) Przycisk z pojedynczą strzałką – rozwinięcie słownika szczególnych procedur
VAT z możliwością wyboru jednej szczególnej procedury VAT (rys.28),
65) Przycisk z podwójną strzałką – przejście do ekranu słownika szczególnych
procedur VAT z możliwością wyboru jednej lub kilku procedur i podglądu
wybranych szczególnych procedur VAT; po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić
wybór przyciskiem Wybierz (rys.29)

Rysunek 28. Faktura sprzedaży – sekcja Oznaczenia szczególnych procedur VAT

Rysunek 29. Faktura sprzedaży – słownik Oznaczeń szczególnych procedur VAT
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Uwaga
Mechanizm podzielonej płatności jest szczególną procedurą VAT. Zaznaczając MPP w sekcji
Oznaczenia szczególnych procedur VAT, należy ręcznie uzupełnić pola od 51 do 53 (rys.24).
Pola 66-68 (rys.30) służą rozszerzeniu kontekstu planu finansowego dla użytkowników merytorycznych
zalogowanych do komórki organizacyjnej. Użytkownik musi mieć uprawnienia do dodatkowych komórek
organizacyjnych.
66) Zaznaczony – pole z możliwością wyboru komórki organizacyjnej,
67) Nazwa krótka – symbol komórki organizacyjnej,
68) Nazwa pełna – nazwa komórki organizacyjnej,

Rysunek 30. Faktura sprzedaży – Dodatkowe komórki organizacyjne

Sekcja statusów księgowych związana jest z dekretacją i została omówiona w instrukcji Foka
– Ogólna.
7. Przejdź do zakładki Pozycje.

4.1.2. Faktura sprzedaży – pozycje.
Zakładka Pozycje (faktury) składa się z dwóch sekcji (rys. 31):
1) Pozycje VAT – sekcja ta uzupełnia się automatycznie na podstawie
wprowadzonych niżej pozycji; podsumowanie pozycji w podziale na stawki.
2) Pozycje – sekcja służy do uzupełnianie pozycji faktury, które będą widoczne na jej
wydruku. Należy w tym miejscu określić cel wystawienia dokumentu, podać stawkę
oraz wartości netto, VAT oraz brutto.
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Rysunek 31. Faktura sprzedaży - pozycje dokumentu

W sekcji pozycje (rys.32) występują:
1) Lp – liczba porządkowa pozycji;
2) Nazwa – nazwa pozycji; można wybrać nazwę ze słownika (konfiguracja opisana w
p.3.3 i na rys.8) lub wpisać ręcznie;
3) PKWiU – symbol z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (konfiguracja opisana w p.3.3
i na rys.8);
4) Ilość – pole edytowalne, ilość towarów lub usług;
5) Cena jednostk. – cena jednostkowa towaru lub usługi;
6) Jednostka – jednostka miary, pole słownikowe;
7) Stawka – stawka VAT, pole słownikowe; można wybrać stawkę VAT przypisaną do
towaru lub usługi ze słownika (konfiguracja opisana w p.3.3 i na rys.9) lub wybrać z
ogólnego słownika stawek VAT;
8) Netto – można wybrać kwotę netto przypisaną do towaru lub usługi ze słownika
(konfiguracja opisana w p.3.3 i na rys.8) lub wpisać ręcznie;
9) VAT – kwota uzupełniana automatycznie po wypełnieniu pól 7 i 8;
10) Brutto – kwota uzupełniana automatycznie po wypełnieniu pól 7 i 8;
11) MPP – Mechanizm Podzielonej Płatności; pole wyboru oznaczenia pozycji
Mechanizmem podzielonej płatności; można wybrać MPP przypisany do towaru lub
usługi ze słownika (konfiguracja opisana w p.3.3 i na rys.9) lub wybrać ręcznie dla
pozycji;
12) GTU – Grupa towarowo-usługowa; pole wyboru pozycji słownikowej GTU; można
wybrać GTU przypisaną do towaru lub usługi ze słownika (konfiguracja opisana w p.3.3
i na rys.9) lub wybrać ręcznie ze słownika dla pozycji;
13) Zapisz – przycisk do zapisania zmian na dokumencie faktury bez zamykania
dokumentu;
14) Zapisz i zamknij – przycisk do zapisania zmian na dokumencie faktury z
jednoczesnym zamknięciem dokumentu;
15) Zamknij – przycisk do zamknięcia dokumentu bez zapisu zmian;
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Rysunek 32. Faktura sprzedaży - pozycje

4.1.3.

Faktura sprzedaży – VAT

Zakładka VAT podzielona została na 3 sekcje (rys. 33): VAT, Pozycje VAT oraz Powiązane
pisma.
Dane zawarte w sekcji Pozycje VAT, wypełnianie są automatycznie na podstawie informacji
wprowadzonych w poprzednim etapie i jest podsumowaniem pozycji w podziale na stawki.

Rysunek 33. Faktura sprzedaży – zakładka VAT

Sekcja Powiązane pisma dotyczy możliwości rejestrowania pism powiązanych z dokumentem
z modułu Rejestry Pomocnicze (rys.34).
1)
2)
3)
4)

Dodaj – przycisk do dodania pisma powiązanego z dokumentem FV;
Podgląd – możliwość podglądu powiązania wskazanego pisma;
Usuń – przycisk do usunięcie wskazanego pisma;
Podgląd – możliwość podglądu wskazanego pliku;
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5) Drukuj - możliwość wydruku wskazanego pisma;
6) Pokaż Wszystkie – możliwość pokazania w dolnej tabeli danych dotyczących
wszystkich powiązanych pism tzn. Rozszerzenie plik, Nazwa pliku

Rysunek 34. Faktura sprzedaży – zakładka VAT sekcja Powiązane pisma

W sekcji VAT zostało zawarte podsumowanie wartości z pozycji i możliwość przejścia do
dokumentu z Rejestru VAT - VAT Sprzedaż (rys.35):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wartość NETTO – sumaryczna wartość netto z pozycji;
Wartość VAT – sumaryczna wartość VAT z pozycji;
Wartość BRUTTO – sumaryczna wartość brutto z pozycji;
Kategoria VAT – pole słownikowe do kategoryzowania dokumentów;
Numer dokumentu VAT – numer z zakładki Ogólne z pola Numer własny;
Przejdź do dokumentu VAT - możliwość przejścia do dokumentu utworzonego na
podstawie danych z FV w Rejestrze VAT - VAT Sprzedaż

Rysunek 35. Faktura sprzedaży – zakładka VAT sekcja VAT

Po wybraniu przycisku Przejdź do dokumentu VAT, użytkownik zostanie przeniesiony do
dokumentu z Rejestru VAT - VAT Sprzedaż (rys. 36).
Dane znajdujące się w tym dokumencie uzupełnione zostały na podstawie informacji
wprowadzonych we wcześniejszych etapach. Użytkownik ma jednak możliwość
wprowadzenia zmian w niektórych polach, przy których występują strzałki.
Dokument ten zostanie umieszczony w pozycjach Dokument VAT – VAT Sprzedaż i na jego
podstawie wygenerowany zostanie plik JPK_V7M.
Pola w dokumencie VAT Sprzedaż (rys.36):
1) Numer dok. VAT – numer z zakładki Ogólne z pola Numer własny;
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2) Rejestr VAT – pole słownikowe; domyślnie faktura sprzedaży powiązana jest z
Rejestrem VAT - Faktury VAT – Sprzedaż. Pole do edycji;
3) Okres – okres, w którym faktura zostanie umieszczona w Rejestrze VAT i JPK_V7M.
Informacja z zakładki Ogólne z pola Okres. Pole do edycji;
4) Transakcja VAT - wskazanie w jaki sposób dokument będzie ujęty w pliku JPK_V7M;
Pole do edycji;
5) Uszczegółowienie – dodatkowe uszczegółowienie do wybranych transakcji VAT
określające w jaki sposób dokument będzie ujęty w pliku JPK_V7M. Pole do edycji;
6) Data wystawienia – data z zakładki Ogólne z pola Data dokumentu źródłowego.
7) Data sprzedaży – data z zakładki Ogólne z pola Data operacji; Pole do edycji; Zmiana
tej daty może wpłynąć na pole Okres;
8) Nie wchodzi do proporcji rocznej – pole bez możliwości edycji, uzupełnione
automatycznie;
9) Kategoria - pole słownikowe do kategoryzowania dokumentów;
10) Czy w imieniu jednostki macierzystej - informacja z zakładki Ogólne z pola Wystaw
dokument w imieniu jednostki macierzystej;
11) Blok Dodatkowe Dane do JPK_V7M – blok z dodatkowymi oznaczeniami dokumentu
do JPK_V7M;
12) Blok kontrahent – dane kontrahenta z zakładki Ogólne;
13) Tabela – podsumowanie pozycji w podziale na stawki;
14) Zamknij – zamknięcie okna dokumentu. Zapisanie zmian nastąpi po wybraniu
przycisku Zapisz na dokumencie Faktury Sprzedaży.

Rysunek 36. Faktura sprzedaży - dokument VAT sprzedaż

W dokumencie VAT sprzedaż dodany został nowy blok z dodatkowymi danymi do
oznaczania faktur VAT:
1) Rodzaj faktury sprzedaży do JPK – pole słownikowe do dodatkowego oznaczenia
faktur sprzedaży w pliku JPK_V7M w ewidencji sprzedaży w kolumnie Typ dokumentu;
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Rysunek 37. Dokument VAT Sprzedaż – blok Dodatkowe dane do JPK_V7M

4.1.4.

Faktura sprzedaży – wydruk dokumentu.

Fakturę sprzedaży można wydrukować na dwa sposoby. Bezpośrednio z formularza faktury
lub z ewidencji dokumentów.

4.1.4.1. Wydruk z poziomu dokumentu.
1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT → Ewidencja dokumentów → Faktury sprzedaży
2. W sekcji Wszystkie dokumenty zaznacz fakturę, którą chcesz wydrukować (rys. 38).
3. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj.

Rysunek 38. Wydruk faktury sprzedaży z poziomu dokumentu 1

Użytkownik zostanie przeniesiony do strony tytułowej faktury sprzedaży.
4. Z górnego paska narzędzi zaznacz przycisk Wydruk dokumentu (rys. 39)i wybierz jedną
z pięciu dostępnych opcji:
• Oryginał i kopia, jako jedna strona – oryginał i kopia dokumentu wydrukowana
zostanie na jednej stronie,
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•
•
•
•

Oryginał i kopia na osobnych stronach – skutkuje wydrukiem dwóch
dokumentów: jednej kopii i jednego oryginału,
Tylko oryginał – wydruk oryginału dokumentu,
Tylko kopia – wydruk kopii dokumentu,
Tylko duplikat – wydruk duplikatu dokumentu.

Rysunek 39. Wydruk faktury sprzedaży z poziomu dokumentu 2

5. W oknie o nazwie Raport – filtr wybierz typ adresu kontrahenta, który ma pojawić się na
wydruku faktury. Domyślnie podstawia się Adres zamieszkania, ale można zmienić na
Adres korespondencyjny (rys. 40).

Rysunek 40. Wydruk faktury sprzedaży z poziomu dokumentu 4

6. Z dolnego, prawego rogu wybierz przycisk OK.
7. Wyświetlony zostanie podgląd wydruku faktury.
8. Z górnego paska narzędzi wybierz ikonę drukarki, aby finalnie wydrukować dokument (rys.
41).
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Rysunek 41. Wydruk faktury sprzedaży z poziomu dokumentu 5

9. Po wydruku faktury 3 razy wybierz przycisk Zamknij, aby wrócić do stanu wyjściowego.

4.1.4.2. Wydruk z poziomu ewidencji dokumentów.
1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT → Ewidencja dokumentów → Faktury sprzedaży.
2. W sekcji Wszystkie dokumenty zaznacz fakturę lub faktury, które chcesz wydrukować
(rys. 42).
3. Z górnego paska narzędzi zaznacz przycisk Wydruk dokumentu i wybierz jedną z pięciu
dostępnych opcji:
• Oryginał i kopia, jako jedna strona – oryginał i kopia dokumentu wydrukowana
zostanie na jednej stronie.
• Oryginał i kopia na osobnych stronach – skutkuje wydrukiem dwóch
dokumentów: jednej kopii i jednego oryginału
• Tylko oryginał – wydruk oryginału dokumentu
• Tylko kopia – wydruk kopii dokumentu
• Tylko duplikat – wydruk duplikatu dokumentu
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Rysunek 42. Wydruk faktury sprzedaży z poziomu ewidencji dokumentów 1

4. W oknie o nazwie Raport – filtr wybierz typ adresu kontrahenta, który ma pojawić się na
wydruku faktury. Domyślnie podstawia się Adres zamieszkania, ale można zmienić na
Adres korespondencyjny (rys. 43).

Rysunek 43. Wydruk faktury sprzedaży z poziomu ewidencji dokumentów 2

5. Z dolnego, prawego rogu wybierz przycisk OK.
Wyświetlony zostanie podgląd wydruku faktury.
6. Z górnego paska narzędzi wybierz ikonę drukarki, aby finalnie wydrukować dokument (rys.
44).
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Rysunek 44. Wydruk faktury sprzedaży z poziomu ewidencji dokumentów 3

7. Po wydruku faktury 2 razy wybierz przycisk Zamknij, aby wrócić do stanu wyjściowego.

4.1.5.

Faktura zakupu – dane podstawowe dokumentu

Wprowadzanie faktur zakupu jest możliwe w module Dziennik księgowań i Rozliczenia VAT.
W celu wprowadzenia do modułu Rozliczenia VAT dokumentu typu Faktura zakupu,
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT → Ewidencja dokumentów → Faktury zakupu.
2. Otworzy się główne okno robocze, które podzielone zostało na 2 sekcje:
1. Szukanie / filtrowanie – służy do określenia parametrów, po których użytkownik
chce wyszukać wprowadzony do programu dokument
2. Wszystkie dokumenty – prezentuje listę wprowadzonych dokumentów.
3. Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj.
4. Wyświetli się główne okno robocze, które podzielone zostało na 5 zakładek (rys. 45):
1. Ogólne – zawiera dane podstawowe dokumentu takie jak: numer dokumentu,
nazwa kontrahenta, data wprowadzenie itp.,
2. VAT – dane dokumentu VAT, na podstawie, których generowany jest plik JPK;
3. Dekrety – zawiera dekretację dokumentu, zaewidencjonowaną na właściwych
kontach księgowych;
4. Dekret merytoryczny – zawiera dane merytoryczne takie jak kwota dokumentu
oraz klasyfikacja budżetowa;
5. Wszystko – zawiera dane ze wszystkich poprzednich zakładek,
zaprezentowanych w jednym miejscu;
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Rysunek 45 Faktura zakupu - zakładki na dokumencie

5. Przejdź do zakładki Ogólne.
6. Wprowadź podstawowe dane dokumentu (rys. 46):
1) Typ dokumentu – (pole uzupełniane automatycznie) domyślnie podstawia się typ
dokumentu wybranego w ramach menu modułu (w tym przypadku Faktura zakupu),
2) Numer w dzienniku księgowań – uzupełnia się automatycznie po zamknięciu
okresu obrachunkowego / księgowego,
3) Komórka organizacyjna – (opcjonalnie) możliwość wskazania wydziału / referatu
w ramach, którego pracuje użytkownik wprowadzający dokument do programu,
4) Numer własny – (pole wymagalne) można wpisać ręcznie lub nadać na
podstawie szablonu autonumeracji,
5) Szablon autonumeracji – dodaje pozycję słownikową, o ile została
skonfigurowana w Szablonach autonumeracji;
6) Nazwa dokumentu – cel wystawienia faktury,
7) Numer pierwotny – faktyczny numer faktury, który widnieje na dokumencie
wystawionym przez dostawcę,
8) Źródło – pole słownikowe do wyboru modułu, systemu, w którym powstała faktura
np. Dzierżawa,
9) Numer Proton – numer dokumentu w systemie EOD Proton lub innego
zintegrowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów
10) Data operacji – (pole wymagalne) data wystąpienia zdarzenia gospodarczego,
11) Data dokumentu źródłowego – (pole wymagalne) data wystawienia dokumentu,
12) Data księgowania – (pole wymagalne) data ujęcia w księgach,
13) Numer dokumentu w ramach dnia - pole uzupełniane automatycznie;
14) Treść – w tym polu użytkownik może wpisać dowolną treść np. czego dotyczy
faktura. Dane wprowadzone w tym miejscu będą widoczne na wydruku faktury oraz
w raportach,
15) Opis – służy do umieszczenia dodatkowych informacji, które nie pojawiają się na
wydruku faktury ani w raportach,
16) Dziennik księgowań – (pole wymagalne) to dziennik, w którym faktura ma zostać
ujęta. Domyślnie podstawia się Dziennik Główny,
17) Kategoria – pole słownikowe do kategoryzacji/dodatkowego podziału faktur
zakupu,
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18) Okres – (wymagalne) miesiąc księgowania dokumentu. Musi być taki sam jak data
księgowania,
19) Sposób realizacji – sposób płatności za fakturę. Może być, jako przelew, gotówka
lub przelew / gotówka,
20) Numer konta – rachunek bankowy, z którego zostanie wykonany przelew w celu
uregulowania zobowiązania wynikającego z faktury zakupu,

Rysunek 46. Faktura zakupu - dane podstawowe dokumentu

21) Termin płatności – ilość dni, w ciągu, których należy zapłacić za fakturę. System,
na podstawie daty dokumentu źródłowego domyślnie podstawia 14 dni od jej
wystawienia. Pole do edycji (rys. 47),
22) Data płatności – podstawia się automatycznie na podstawie dni wprowadzonych
w polu termin płatności,
23) Termin płatności słownie, – gdy użytkownik nie chce podawać konkretnego
terminu płatności, to może go wprowadzić słownie zgodnie z ewidencją pozycji
słownika wprowadzonej do programu (rys. 48)
24) Sposób wyliczania daty płatności – pole słownikowe; domyślnie podstawia się
data dokumentu źródłowego; po wyborze opcji Ukryta sposób i termin płatności nie
pokażą się na wydruku faktury,

Rysunek 47. Faktura zakupu - termin płatności
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Rysunek 48. Faktura zakupu - termin płatności słownie

25) Kontrahent – (pole wymagalne). Jeśli kontrahent jest w bazie, to po wpisaniu
nazwy dane kontrahenta zostaną uzupełnione;
26) Przycisk (dokument z plusem) – pozwalający dodać nowego kontrahenta do bazy
kontrahentów;
27) Przycisk (dokument z ołówkiem) – pozwalający edytować kontrahenta w bazie
kontrahentów;
28) Miejscowość - (pole wymagalne),
29) Kod pocztowy,
30) Poczta,
31) Państwo,
32) Przedrostek ulicy,
33) Ulica,
34) NIP - (pole wymagalne),
35) Nr domu - (pole wymagalne),
36) Nr lokalu,
37) REGON,
38) Fakturę wystawił – dane osoby wystawiającej fakturę (będzie widnieć na
wydruku). Można wpisać ręcznie lub wybrać z listy (na liście widoczni są tylko
wcześniej utworzeni pracownicy).
39) Fakturę odebrał(a) – dane osoby uprawnionej do odbioru faktury, Na liście
widoczni są tylko pracownicy z bazy kontrahentów,
40) Numer konta - numer rachunku bankowego, na który ma być wysłany przelew;
41) Status weryfikacji – pole uzupełniane automatycznie po wybraniu opcji z Operacji:
Sprawdź kontrahenta z Białą Listą Podatników VAT;
42) Filtruj wg rodzaju – pole słownikowe do filtrowania bazy kontrahentów wg rodzaju
przy wyszukiwaniu kontrahenta,
43) Filtruj wg typu – pole słownikowe do filtrowania bazy kontrahentów wg typu
przy wyszukiwaniu kontrahenta,

Rysunek 49. Faktura zakupu – blok Kontrahent
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44) Wyliczenie wartości – w przypadku faktur zakupu wybieramy zawsze opcję „Na
podstawie dokumentu”. Oznacza to, że wartość będzie trzeba wprowadzić ręcznie,
45) Dekretacja – w przypadku faktur zakupu domyślnie będzie zawsze podstawiać się
opcja „Na poziomie dokumentu”, program w dekrecie dokumentu będzie
podpowiadał kwotę, która znajduje się w polu Wartość dokumentu,
46) Powiązanie z VAT – w przypadku faktur zakupu wybieramy opcję Ewidencja
zakupu. Oznacza to, że w momencie wprowadzenia faktury, program
automatycznie stworzy dokument w rejestrze Vat zakup,
47) Powiązanie z umową – pole słownikowe do wyboru powiązanie dokumentu z
umową lub jego braku,
48) Wartość dokumentu – należy wpisać ręcznie (rys. 50)

Rysunek 50. Faktura zakupu - wyliczenie wartości dokumentu

49) MPP – pole wyboru, zaznaczając w tym bloku należy uzupełnić pola od 50 do 52 ręcznie,

50) MPP część podstawowa – część netto dotycząca MPP,
51) MPP część VAT – część VAT, która ma zostać przekazana na odrębny rachunek
bankowy,
52) MPP Razem – suma pól MPP część podstawowa i MPP część VAT; kwota MPP Razem
musi równać się kwocie z pola Wartość dokumentu (pole 48)
53) Data przelewu - data przekazania przelewu;
54) Paczka przelewów – pole słownikowe do oznaczania paczek przelewów;
55) Treść przelewu – treść zastępująca automatycznie tworzony tytuł przelewu;

Rysunek 51. Faktura zakupu – Mechanizm Podzielonej płatności i paczka przelewów

56)
57)
58)
59)
60)

Przelicznik – pole edytowalne;

Symbol waluty – pole edytowalne;
Kwota w walucie – pole edytowalne;
Data kursu – pole wyboru daty z kalendarza lub jej braku;
Uwagi – pole do edycji,
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61) Przelicz – przycisk do wyliczenia Wartości dokumentu (48) na podstawie pól 56 i

58;

Rysunek 52. Faktura zakupu – Przewalutowanie
Pola 62-64 (rys.53) służą rozszerzeniu kontekstu planu finansowego dla użytkowników merytorycznych
zalogowanych do komórki organizacyjnej. Użytkownik musi mieć uprawnienia do dodatkowych komórek
organizacyjnych.
62) Zaznaczony – pole z możliwością wyboru komórki organizacyjnej,
63) Nazwa krótka – symbol komórki organizacyjnej,
64) Nazwa pełna – nazwa komórki organizacyjnej,

Rysunek 53. Faktura zakupu – Dodatkowe komórki organizacyjne

Sekcja statusów księgowych związana jest z dekretacją i została omówiona w instrukcji Foka
– Ogólna.
Sekcja Powiązane pisma dotyczy możliwości rejestrowania pism powiązanych z dokumentem
z modułu Rejestry Pomocnicze (rys.54). Po weryfikacji Podatnika z Białą Listą Podatników
tworzone jest automatycznie pismo powiązane z fakturą zakupu.
65) Dodaj – przycisk do dodania pisma powiązanego z dokumentem zakupu;
66) Podgląd – możliwość podglądu powiązania wskazanego pisma;
67) Usuń – przycisk do usunięcie wskazanego pisma;
68) Podgląd – możliwość podglądu wskazanego pliku;
69) Drukuj - możliwość wydruku wskazanego pisma;
70) Pokaż Wszystkie – możliwość pokazania w dolnej tabeli danych dotyczących
wszystkich powiązanych pism tzn. Rozszerzenie plik, Nazwa pliku
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Rysunek 54. Faktura zakupu – sekcja Powiązane pisma

7. Przejdź do zakładki VAT.

4.1.6. Faktura zakupu – VAT
Zakładka VAT składa się trzech sekcji (rys. 55):
1. VAT
2. Pozycje VAT. W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane w sekcji Pozycje VAT
albowiem te informacje zostaną automatycznie powtórzone w sekcji VAT;
3. Powiązane pisma – sekcja opisana z polami 65-70 na zakładce Ogólne;

Rysunek 55. Faktura zakupu – VAT

Operacje na zakładce VAT:
1. Przejdź do sekcji Pozycje VAT.
2. Poprzez ustawienie się na pierwszym polu w kolumnie Stawka VAT rozpocznij uzupełnianie
danych. Z listy rozwijanej wybierz właściwą stawkę VAT i uzupełnij dane w kolumnie Netto.
Przechodź do kolejnych kolumn używając klawisza TAB. W ostatniej kolumnie Typ zakupu
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wybierz z listy rozwijanej właściwy dla danej pozycji typ zakupu. Kwoty Brutto, VAT,
Prewspółczynnik, Netto (Prewspółczynnik), VAT (Prewspółczynnik), Współczynnik,
Netto (Współczynnik), VAT (Współczynnik) zostaną automatycznie wyliczone (rys. 56).

Rysunek 56. Faktura zakupu - Pozycje VAT

3. Przejdź do sekcji VAT, w której znajdują się następujące elementy (rys. 57):
1) Wartość Netto (źródłowe) – wartość wyliczana automatycznie,
2) Wartość VAT (źródłowe) – wartość wyliczana automatycznie,
3) Wartość Brutto (źródłowe) – wartość wyliczana automatycznie,
4) Domyślny prewspółczynnik – pole słownikowe; konfiguracja w Konfiguracja
→ Stawki i prewspółczynniki VAT →Prewspółczynniki stawek VAT
5) Domyślny współczynnik - pole słownikowe; konfiguracja w Konfiguracja →
Stawki i prewspółczynniki VAT →Prewspółczynniki stawek VAT
6) Netto (prewspółczynnik) - wartość wyliczana automatycznie,
7) VAT (prewspółczynnik) - wartość wyliczana automatycznie,
8) Netto (nominalne) - wartość wyliczana automatycznie przy fakturach zakupu
z pozycjami;
9) VAT (nominalne) - wartość wyliczana automatycznie przy fakturach zakupu z
pozycjami;
10) Brutto (nominalne) - wartość wyliczana automatycznie przy fakturach zakupu
z pozycjami;
11) Kategoria VAT - pole słownikowe do kategoryzowania dokumentów;
12) Numer dokumentu VAT – uzupełniany automatycznie na podstawie numeru
pierwotnego faktury, wprowadzony w zakładce Ogólne,
13) Przejdź do dokumentu VAT - możliwość przejścia do dokumentu utworzonego
na podstawie danych z FV w Rejestrze VAT - VAT Zakup,
14) Netto (współczynnik) - wartość wyliczana automatycznie, wartość, która
będzie widoczna w JPK_V7M,
15) VAT (współczynnik) - wartość wyliczana automatycznie, wartość, która będzie
widoczna w JPK_V7M,
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Rysunek 57. Faktura zakupu - VAT elementy składowe

4. Wybierz przycisk Przejdź do dokumentu VAT. Po wybraniu tego przycisku, użytkownik
zostanie przeniesiony do dokumentu, który nazwany został, jako VAT Zakup (rys. 58).
Dane znajdujące się w tym dokumencie uzupełnione zostały na podstawie informacji
wprowadzonych we wcześniejszych etapach. Użytkownik ma jednak możliwość
wprowadzenia zmian w niektórych polach, przy których występują strzałki.
Pole Sposób odliczania wypełnianie jest automatycznie.
Szczególne znaczenie dla prawidłowego wygenerowania pliku JPK_VAT i deklaracji VAT ma
prawidłowe wypełnienie pola Transakcja VAT i Uszczegółowienie. W polach tych z listy
rozwijanej użytkownik wskazuje rodzaj transakcji Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie
wprowadzone a odpowiednie elementy poprawione, należy z dolnego prawego roku wybrać
przycisk Zamknij.
Dokument ten zostanie umieszczony w pozycjach Dokument VAT – VAT Zakup i na jego
podstawie wygenerowany zostanie plik JPK.
Pola w dokumencie VAT Zakup (rys.56):
1) Numer dok. VAT – numer z zakładki Ogólne z pola Numer własny;
2) Numer pierwotny - numer z zakładki Ogólne z pola Numer pierwotny;
3) Rejestr VAT – pole słownikowe; domyślnie faktura zakupu powiązana jest z Rejestrem
VAT - Faktury VAT – Zakup. Pole do edycji;
4) Okres – okres, w którym faktura zostanie umieszczona w Rejestrze VAT i JPK_V7M.
Informacja z zakładki Ogólne z pola Okres. Pole do edycji;
5) Transakcja VAT - wskazanie w jaki sposób dokument będzie ujęty w pliku JPK_V7M;
Pole do edycji;
6) Uszczegółowienie – dodatkowe uszczegółowienie do wybranych transakcji VAT
określające w jaki sposób dokument będzie ujęty w pliku JPK_V7M. Pole do edycji;
7) Data wystawienia – data z zakładki Ogólne z pola Data dokumentu źródłowego.
8) Data otrzymania – data z zakładki Ogólne z pola Data operacji; Pole do edycji;
9) Data operacji (sprzedaży) – data z zakładki Ogólne z pola Data operacji; Pole do
edycji; Zmiana tej daty może wpłynąć na pole Okres;
10) Sposób odliczenia - pole słownikowe wypełnione automatycznie (całkowite);
11) Kategoria - pole słownikowe do kategoryzowania dokumentów;
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12) Blok Dodatkowe Dane do JPK_V7M – blok z dodatkowymi oznaczeniami dokumentu
do JPK_V7M;
13) Blok kontrahent – dane kontrahenta z zakładki Ogólne;
14) Tabela – podsumowanie pozycji VAT w podziale na stawki;
15) Zamknij – zamknięcie okna dokumentu. Zapisanie zmian nastąpi po wybraniu
przycisku Zapisz na dokumencie Faktury Zakupu.

Rysunek 58. Faktura zakupu - VAT Zakup

W dokumencie VAT zakup dodany został nowy blok z dodatkowymi danymi do oznaczania
faktur VAT w pliku JPK_V7M (rys.59):
1) Rodzaj faktury zakupu do JPK – pole słownikowe do dodatkowego oznaczenia faktur
sprzedaży w pliku JPK_V7M w ewidencji sprzedaży w kolumnie Typ dokumentu;
2) IMP - pole wyboru, oznaczenie faktur zakupu dot. importu;
3) MPP – pole wyboru, Mechanizm podzielonej płatności;

Rysunek 59. Faktura zakupu – Dodatkowe dane do JPK_V7M

Uwaga
Aby oznaczyć fakturę zakupu MPP do pliku JPK_V7M, należy zaznaczyć pole MPP w
dokumencie VAT Zakup. Oznaczenie MPP na zakładce Ogólne dotyczy tylko sposobu
realizacji przelewów.
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5. Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone a odpowiednie elementy
poprawione, należy z dolnego prawego rogu wybrać przycisk Zamknij. Użytkownik zostanie
przeniesiony do wcześniejszego etapu. W tym miejscu wprowadzanie faktury zakupu
zostało zakończone. Należy, zatem dokumentem zatwierdzić i zaewidencjonować w
programie. W tym celu wystarczy wybrać przycisk Zapisz i zamknij, który znajduje się w
dolnym prawym rogu ekranu.

4.2. Przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_V7M
Poniższy diagram przedstawia proces przygotowania pliku JPK_V7M w jednostkach
podległych opisany w p.4.2.

Diagram 1. JPK_V7M w Jednostkach

4.2.1.

Dodawanie pliku JPK_V7M

1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT
2. Z nawigatora wybierz Ewidencja JPK.
3. Wybierz okres, dla którego chcesz wygenerować JPK_VAT np. 10 Październik (rys. 60)
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Rysunek 60. Generowanie JPK_VAT – wybór okresu

Uwaga
Okres październik 2020 jest pierwszym okresem do generowania plików JPK_V7M.
Otworzy się główne okno robocze o nazwie Pliki kontrolne, które oddzielone zostało na 2
sekcje:
•
•
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Szukanie / Filtrowanie służy do określenia parametrów, po których użytkownik
chce wyszukać wygenerowany plik.
Pliki kontrolne - prezentuje listę wygenerowanych plików.
Parametry do filtrowania/szukania plików jpk;
Szukaj – przycisk do szukania plików jpk po wybranych parametrach
Dodaj – przycisk do dodania pliku JPK_V7M;
Edytuj – przycisk do edycji pliku JPK_V7M;
Usuń - przycisk do usunięcia pliku JPK_V7M;
Zamknij – przycisk zamykający okno robocze.

Strona 46 z 97

Rozliczenia VAT – część 1 - Instrukcja użytkownika

Rysunek 61. Pliki kontrolne – okno robocze

4. Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj.
Wyświetlone zostanie główne okno robocze, które składa się z 3 zakładek (rys.62):
•
•
•

Nagłówek – zawiera dane podstawowe pliku
Zagregowane pliki – zawiera dane w plikach JPK_V7M z agregowanymi danymi;
Przeglądarka – zawiera listę dokumentów (faktur);

Uwaga
Po wygenerowaniu danych, importu danych lub zagregowaniu danych liczba zakładek
zwiększy się do 5.
Ich zastosowanie zostanie omówione w kolejnych punktach po omówieniu generowania
danych.
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Rysunek 62. Plik kontrolny – zakładki

5. Przejdź do zakładki Nagłówek.
W zakładce Nagłówek występują 4 sekcje (rys.63) :
1)
2)
3)
4)

Plik kontrolny – dane niezbędne do wysłania pliku JPK_V7M;
Wysyłka pliku – dane dotyczące wysyłki pliku JPK_V7M;
Status – sekcja statusów pliku JPK_V7M
Uwagi – sekcja, gdzie tworzone są uwagi przez użytkownika oraz systemowe jak np.
po zdjęciu statusu Zamknięty;

Rysunek 63. Plik kontrolny – zakładka Nagłówek
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6. Przejdź w zakładce Nagłówek do sekcji Plik kontrolny i uzupełnij dane (rys. 64):
1) Kod formularza – pole zostanie automatycznie uzupełnione po pobraniu danych do
JPK_V7M;
2) Wersja schemy - pole zostanie automatycznie uzupełnione po pobraniu danych do
JPK_V7M;
3) Okres – pole wymagalne, okres za jaki generowany jest plik; podstawiany
automatycznie na podstawie wcześniej wybranego miesiąca;
4) Wariant formularza – wartość podstawiana automatycznie;
5) Jednostka sprawozdająca – pole słownikowe, dla pliku JPK_V7M głównego w
jednostce pole puste;
6) Urząd skarbowy – pole wymagalne , pole słownikowe; można ustawić na stałe w
Konfiguracja/Jednostka/Dane podstawowe/Jednostka/Urząd skarbowy JPK
7) Wersja – pole uzupełniane automatycznie; 0 oznacza, że jest to pierwszy jpk w tym
okresie; korekty jpk będą miały kolejno numery 1,2..;
8) Typ pliku – pole wymagalne; pole słownikowe; Przy generowaniu danych z systemu
Foka należy zmienić na Główny;
9) Data sporządzenia – pole wymagalne data sporządzenia plik JPK_V7M,
podstawiana jest data bieżąca, pole do edycji;
10) Data od – pole wymagalne pierwszy dzień wybranego okresu do JPK_V7M; pole
uzupełniane automatycznie;
11) Data do – pole wymagalne ostatni dzień wybranego okresu do JPK_V7M; pole
uzupełniane automatycznie;
12) NIP – pole wymagalne NIP jednostki, można ustawić na stałe w Konfiguracja/
Jednostka/Dane podstawowe/ Jednostka/NIP
13) E-mail – pole wymagalne; można uzupełnić ręcznie lub ustawić na stałe w
Konfiguracja/Jednostka/Dane podstawowe/Dane teleadresowe/E-mail
14) Telefon
można
uzupełnić
ręcznie
lub
ustawić
na
stałe
w
Konfiguracja/Jednostka/Dane podstawowe/Dane teleadresowe/Telefon;

Rysunek 64. Plik kontrolny – zakładka Nagłówek sekcja Plik kontrolny
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4.2.2. Generowanie danych z Foki - VAT7
1. Po uzupełnieniu powyższych danych wybierz z górnego menu Operacje → Generowanie
danych – VAT7 (rys. 65).

Rysunek 65. Generowanie JPK_V7M - generowanie danych

Wyświetlone zostanie następujące pytanie (rys.66):

Rysunek 66. Generowanie JPK_V7M - komunikat przy generowanie danych

2. Wybierz przycisk TAK.
Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy określić parametry mające wejść w skład
sporządzanego pliku kontrolnego (rys. 67):
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1) Okres za jaki generowany jest plik. Uzupełni się domyślnie na podstawie danych
wprowadzonych w poprzednim etapie.
2) Urząd skarbowy właściwy do przedłożenia pliku. Pole zostanie uzupełnione
domyślnie, na podstawie danych wprowadzonych w poprzednim etapie.
3) Statusy dokumentów, które mają wejść w skład pliku. Domyślnie program został
tak skonfigurowany, aby pobierać dokumenty we wszystkich możliwych statusach.
4) Rodzaje dokumentów, które mają wejść w skład pliku. W przypadku rejestru VAT
będą to dokumenty sprzedaży i zakupu.
5) Generowanie dla jednostki macierzystej zaznaczenie powoduje wygenerowanie
pliku z danymi jednostki macierzystej.
6) Dokumenty sprzedaży i Dokumenty zakupu – wybór rodzajów dokumentów
sprzedaży i zakupu; zaznaczone domyślnie wszystkie dokumenty.
7) Generuj – przycisk do generowania danych.
8) Anuluj – powrót do zakładki Nagłówek.
3. Po uzupełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Generuj, który znajduje się w dolnym
prawym rogu ekranu.

Rysunek 67. Generowanie JPK_V7M - wybór parametrów

Rozpocznie się proces generowania pliku, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja
o ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji.
4. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk Zamknij (rys. 68).

Strona 51 z 97

Rozliczenia VAT – część 1 - Instrukcja użytkownika

Rysunek 68. Generowanie JPK_V7M – Rejestr zdarzeń generowania danych

Po wygenerowaniu danych w pliku zostaną dodane 2 nowe zakładki (rys.69):
1) Plik docelowy – po użyciu opcji Generuj plik docelowy w pliku docelowym będzie
widoczny JPK_V7M z danymi do wysyłki;
2) Wizualizacja – wizualizacja plików JPK_V7M z przeglądarki i z pliku docelowego w
Foce i przeglądarce internetowej;

Rysunek 69. JPK_V7M – zakładki
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4.2.3.

Sprawdzenie danych przed plikiem docelowym

Przed wygenerowaniem pliku docelowego należy sprawdzić poprawność danych i poprawność
struktury pliku JPK_V&M. W pliku JPK_V7M można również dokonać weryfikacji kontrahentów
z Białą Listą Podatników.

1. W celu sprawdzenia danych źródłowych, zgodnie, z którymi plik został wygenerowany,
przejdź do zakładki Przeglądarka (rys.70).
Zakładka podzielona została na 6 zakładek:
1) Deklaracja – część deklaracyjna JPK_V7M, w której część pól jest z możliwością
edycji;
2) Sprzedaż – część ewidencyjna JPK_V7M, dokumenty sprzedażowe wygenerowane
do JPK_V7M
3) Zakupy - część ewidencyjna JPK_V7M, dokumenty zakupowe wygenerowane do
JPK_V7M
4) Dane źródłowe – dane w postaci xml;
5) Weryfikacja struktury – weryfikacja struktury danych źródłowych xml;
6) Weryfikacja kontrahentów – możliwość weryfikacji kontrahentów z Białą Listą
Podatników.

Rysunek 70. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka

2. W celu sprawdzenia danych deklaracyjnych przejdź do zakładki Deklaracja.
Zakładka Deklaracja zawiera dane ogólne a w szczegółach dane wyliczane z części
ewidencyjnej sprzedaży i zakupu (rys.71):
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1) Ogólne – sekcja zawierające niezbędne dane do wysłania pliku JPK_V7M, na które
składają się 2 i 3;
2) Dane zawierające kod formularza deklaracji i wariant formularza deklaracji;
3) Dodaj część ewidencyjną - pole wyboru, ograniczenie zakresu danych używane przy
korekcie tylko części ewidencyjnej; domyślnie wypełnione;
4) Dodaj część deklaracyjną - pole wyboru, ograniczenie zakresu danych używane przy
korekcie tylko części deklaracyjnej; domyślnie wypełnione;
5) Szczegóły – sekcja zawiera dane wyliczane z części ewidencyjnej sprzedaży i zakupu
niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, podatku naliczonego, podatku
podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wskazania nadwyżki podatku
naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do
zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

Rysunek 71. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Deklaracja

3. W celu sprawdzenia danych ewidencyjnych sprzedaży przejdź do zakładki Sprzedaż.
Zakładka Sprzedaż została podzielona na 2 sekcje (rys.72):
1) Sprzedaż – wyświetla wszystkie dokumenty VAT – sprzedaż jakie zostały zaczytane
do pliku;
2) Sprzedaż – Dane kontrolne – zawiera informacje o całkowitej liczbie wierszy
(dokumentów VAT sprzedaż) i ogólnej wartości podatku należnego;
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Rysunek 72. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Sprzedaż

4. W celu sprawdzenia danych ewidencyjnych zakupów przejdź do zakładki Zakupy.
Zakładka Zakupy podzielona zostały na 2 dodatkowe sekcje (rys. 73):
1) Zakupy – wyświetla wszystkie dokumenty VAT – zakup jakie zostały zaczytane do
pliku;
2) Zakupy – dane kontrolne - zawiera informacje o ilości wierszy (liczbie dokumentów
VAT zakup) i ogólnej wartości podatku naliczonego;

Rysunek 73. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Zakup
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5. W celu sprawdzenia pliku xml przejdź do zakładki Dane źródłowe.
Zakładka Dane źródłowe zawiera strukturę pliku JPK_V7M (rys. 74)

Rysunek 74. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Dane źródłowe

6. W celu weryfikacji struktury pliku JPK_V7M przejdź do zakładki Weryfikacja struktury.
Uwaga
Prawidłowa struktura pliku xml warunkuje wysyłkę pliku JPK_V7M do Ministerstwa Finansów
Zakładka Weryfikacja struktury - system umożliwia użytkownikowi sprawdzenie struktury
jednolitego pliku kontrolnego przed utworzeniem pliku docelowego. W tym celu należy wybrać
przycisk Weryfikuj, który znajduje się w dolnym, prawym rogu ekranu. Jeżeli plik będzie
poprawny to wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat (rys. 75).
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Rysunek 75. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Weryfikacja struktury

7. W celu weryfikacji kontrahentów z Białą Listą Podatników przejdź do zakładki Weryfikacja
kontrahentów.
Zakładka Weryfikacja kontrahentów (rys. 76) służy do weryfikacji dostawców z Białą Listą
Podatników:
1) Weryfikuj – przycisk umożliwiający weryfikację podatników;
2) Okno informacyjne o zakończeniu weryfikacji;
3) Dane po weryfikacji podatników z Białą Listą Podatników;

Rysunek 76. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Weryfikacja kontrahentów
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Uwaga
Ministerstwo finansów opracowało i udostępniło transformację xslt pozwalającą na
wizualizację danych zawartych w xlm (Dane źródłowe).

8. Przejdź do Zakładki Wizualizacja/Wybierz Plik i wskaż 1 z 2 wizualizacji pliku źródłowego;
Zakładka Wizualizacja została podzielona na 2 sekcje:
1) Wybierz plik – możliwość wyboru zarówno rodzaju danych jak i sposobu wizualizacji;
2) Plik – wizualizacja w Foce wybranego pliku;

Rysunek 77. JPK_V7M – zakładka Wizualizacja

Zarówno dla pliku źródłowego jak i docelowego Foka oferuje 2 możliwości wizualizacji (rys.
78):
1) W oknie systemu Foka;
2) Z wykorzystaniem domyślnej przeglądarki systemu Windows;

Rysunek 78. JPK_V7M – wybór sposobu wizualizacji w zakładce Wizualizacja
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Uwaga
Wizualizacja pliku docelowego będzie dostępna po wygenerowaniu Pliku docelowego.
9. Po wykonaniu powyższych czynności, sprawdzeniu poprawności danych należy zapisać
wygenerowany plik. Z dolnego prawego rogu wybierz, zatem przycisk Zapisz.

4.2.4.

Plik docelowy

Plik docelowy tworzony jest na podstawie danych źródłowych wygenerowanych z Foki.
Różnicą między plikiem źródłowym a docelowym jest możliwość edycji części danych
deklaracyjnych w pliku źródłowym i utworzenie na podstawie danych źródłowych pliku
docelowego do przekazania do jednostki nadrzędnej.

1. Z górnego Menu wybierz opcję Generuj plik docelowy (rys.79).
Uwaga
Przed wygenerowaniem pliku docelowego zakładka Plik docelowy jest pusta.

Rysunek 79. JPK_V7M – opcja Generuj plik docelowy

Opcja Generuj plik docelowy:
•
•

Zmienia status dokumentu na Zamknięty (rys.80)
Tworzy dane w przeglądarce pliku docelowego bez możliwości ich edycji w części
deklaracyjnej (rys.81)
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Rysunek 80. JPK_V7M – status Zamknięty po opcji Generuj plik docelowy

Uwaga
Status zamknięty w pliku JPK_V7M nie może być nadany ręcznie, tylko zostaje automatycznie
nadany po opcji Generuj plik docelowy
Uwaga
Użytkownik może zdjąć status Zamknięty, edytować dane w części deklaracyjnej w
Przeglądarce i ponownie wygenerować plik docelowy wybierając opcję Generuj plik docelowy.
W przeglądarce pliku docelowego (rys.81) powstają analogiczne zakładki jak w
Przeglądarce opisane szczegółowo w tej instrukcji części dotyczącej Przeglądarki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Deklaracja;
Sprzedaż;
Zakupy;
Dane źródłowe;
Weryfikacja struktury;
Weryfikacja kontrahentów;
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Rysunek 81. JPK_V7M – Plik docelowy

Uwaga
W przeglądarce pliku docelowego nie ma możliwości edycji części deklaracyjnej.
2. Przejdź do zakładki Wizualizacja/Wybierz plik i wskaż 1 z 2 wizualizacji pliku docelowego
(rys.82):
1) W oknie systemu Foka;
2) Z wykorzystaniem domyślnej przeglądarki systemu Windows;
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Rysunek 82. JPK_V7M – Wizualizacja pliku docelowego

4.2.5. Przekazywanie pliku JPK_VAT do jednostki nadrzędnej
Uwaga
Zmiana pliku JPK-VAT na JPK_V7M nie wpłynęło na sposób przekazywania JPK z jednostek
podległych
Sporządzony plik JPK_V7M przekazywany jest do jednostki nadrzędnej. Należy pamiętać
jednak o tym, że bez nadania mu odpowiedniego statusu nie będzie to możliwe. Zatem pliki,
które chcemy wyeksportować muszą posiadać status Podpisany.
Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT.
Wybierz z nawigatora Ewidencja JPK.
Wybierz okres pliku np., 10 Październik.
W głównym oknie roboczym, w sekcji Pliki kontrolne, będą widoczne wszystkie, wcześniej
wygenerowane. Zaznacz, zatem plik, który chcesz wysłać .
5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj (rys. 83).
1.
2.
3.
4.
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Rysunek 83. Przekazywanie JPK_V7M - wybór pliku

6. Wyświetli się Nagłówek pliku.
7. Przejdź do sekcji Status i kolejno zaznacz poszczególne pola: Zatwierdzony, Podpisany.
8. Program wyświetli następującą informację (rys. 84):

Rysunek 84. Wysyłanie JPK_VAT - nadawanie statusu podpisany

Uwaga
Status zamknięty nadawany jest automatycznie po wygenerowaniu pliku docelowego.
Użytkownik nie ma możliwości ręcznego nadania statusu Zamknięty.
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9. Wybierz przycisk TAK, aby kontynuować.
10. Po nadaniu statusu wybierz przycisk Zapisz, który znajduje się w dolnym prawym rogu,
aby zatwierdzić zmiany.
11. Wybierz przycisk Operacje, a następnie zaznacz jedną z dwóch dostępnych opcji (rys.
85):
1) Eksport do pliku XML – wymaga zapisania w dowolnej lokalizacji ze wskazaniem
nazwy pliku i przesłanie go jednostce nadrzędnej za pomocą poczty elektronicznej
lub na dowolnym nośniku danych. Przy wyborze tej opcji status pliku nie zmieni się
na wysłany.
2) Eksport na serwer komunikacyjny – plik wysyłany jest na serwer zewnętrzny w
związku, z czym wybór tej opcji wymaga dostępu do Internetu. Przy wyborze tej
opcji status pliku zmieni się na wysłany.

Rysunek 85. Wysyłanie JPK_VAT - eksport pliku
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4.2.6.

Wydruk pliku JPK_V7M

Wygenerowany plik JPK_V7M można wydrukować i dołączyć do wszystkich dokumentów w
wersji papierowej. W tym celu postępuj według poniższych wskazówek (rys.86).
Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT
Wybierz z nawigatora Ewidencja JPK.
Wybierz okres pliku np., styczeń
W głównym oknie roboczym, w sekcji Pliki kontrolne, będą widoczne wszystkie, wcześniej
wygenerowane. Zaznacz, zatem plik, który chcesz wydrukować.
5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj.
1.
2.
3.
4.

Rysunek 86. Wydruk JPK_V7M - wybór pliku

6. Otworzy się główne okno robocze o nazwie Edycja Pliku kontrolnego.
7. Z górnego paska narzędzi, czarną strzałką rozwiń listę przy ikonie o nazwie Drukuj
Rejestry.
8. Wyświetlona zostanie lista, z następującymi parametrami wydruku (rys. 87):
1) Drukuj rejestr sprzedaży
2) Drukuj rejestr zakupu
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Rysunek 87. Wydruk JPK_V7M - rejestr sprzedaży i zakupu

9. Wybierz jedną z powyższych opcji, aby wydrukować zestawienie.
10. Program wyświetli podgląd wydruku. Z górnego paska narzędzi wybierz ikonę drukarki
(rys. 88).
11. Wydrukuj zestawienie, po czym dwukrotnie wybierz przycisk Zamknij, aby wrócić do strony
tytułowej dokumentu.
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Rysunek 88. Wydruk JPK_V7M - rejestr sprzedaży

12. W analogiczny sposób należy wydrukować zestawienie dla rejestru zakupu.

4.2.7.

Korekta pliku JPK_V7M

Wygenerowany i wysłany plik JPK_VAT można skorygować i wysłać do jednostki nadrzędnej.
W tym celu postępuj według poniższych wskazówek (rys.89).
Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT
Wybierz z nawigatora Ewidencja JPK.
Wybierz okres pliku np., 10 Październik
W głównym oknie roboczym, w sekcji Pliki kontrolne, będą widoczne wszystkie, wcześniej
wygenerowane. Zaznacz, zatem plik, który chcesz skorygować.
5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj.
1.
2.
3.
4.
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Rysunek 89. Korekta JPK_V7M – wybór pliku

6. Wybierz z górnego menu Operacje.
7. Wybierz operację Korekta. (rys.90)

Rysunek 90. Korekta JPK_V7M – operacja korekty

Rozpocznie się proces tworzenia korekty, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja
o ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji (rys.91).
Strona 68 z 97

Rozliczenia VAT – część 1 - Instrukcja użytkownika

8. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk OK (rys.91).

Rysunek 91. Korekta JPK_V7M – Rejestr zdarzeń

9. Wybierz z górnego menu Operacje.
10. Wybierz operację Generowanie danych – VAT7.

Rysunek 92. Korekta JPK_V7M – Operacja Generowanie danych – VAT7
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Wyświetlone zostanie następujące pytanie (rys.93):

Rysunek 93. Generowanie JPK_V7M - komunikat przy generowanie danych

11. Wybierz przycisk TAK.
Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy określić parametry mające wejść w skład
sporządzanego pliku kontrolnego (rys.94):
9) Okres za jaki generowany jest plik. Uzupełni się domyślnie na podstawie danych
wprowadzonych w poprzednim etapie.
10) Urząd skarbowy właściwy do przedłożenia pliku. Pole zostanie uzupełnione
domyślnie, na podstawie danych wprowadzonych w poprzednim etapie.
11) Statusy dokumentów, które mają wejść w skład pliku. Domyślnie program został
tak skonfigurowany, aby pobierać dokumenty we wszystkich możliwych statusach.
12) Rodzaje dokumentów, które mają wejść w skład pliku. W przypadku rejestru VAT
będą to dokumenty sprzedaży i zakupu.
13) Generowanie dla jednostki macierzystej zaznaczenie powoduje wygenerowanie
pliku z danymi jednostki macierzystej.
14) Dokumenty sprzedaży i Dokumenty zakupu – wybór rodzajów dokumentów
sprzedaży i zakupu; zaznaczone domyślnie wszystkie dokumenty.
15) Generuj – przycisk do generowania danych.
16) Anuluj – powrót do zakładki Nagłówek.
12. Po uzupełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Generuj, który znajduje się w
dolnym prawym rogu ekranu.
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Rysunek 94. Generowanie JPK_V7M - wybór parametrów

Rozpocznie się proces generowania pliku, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja
o ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji.
13. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk Zamknij (rys. 95).

Rysunek 95. Generowanie JPK_V7M – Rejestr zdarzeń generowania danych

Uwaga
Korekta pliku JPK_V7M może dotyczyć części ewidencyjnej, części deklaracyjnej lub obu
części.
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14.
15.
16.
17.
18.

Przejdź do zakładki Przeglądarka.
Przejdź do zakładki Deklaracja.
Zaznacz pole wyboru, której części pliku JPK_V7M mam dotyczyć korekta.
W polu P_ORDZU wpisz powód korekty.
Wybierz przycisk Zapisz. (rys.96)

Rysunek 96. Generowanie JPK_V7M – Rejestr zdarzeń generowania danych

Uwaga
W przypadku korekt plików JPK_V7M z jednostek zalecamy przekazywanie do jednostki
centralizującej obu części korekty (część ewidencyjną i część deklaracyjną).
Korekta wyłącznie części deklaracyjnej pozwala w praktyce przenieść jedynie uzasadnienie
korekty. Natomiast korekta zawierająca wyłącznie część ewidencyjną będzie tego
uzasadnienia pozbawiona.

Dalsze postępowanie z korektą pliku jak dla złożenia pliku JPK_V7M.
Patrz pkt. 4.2.4 Plik docelowy
Patrz pkt. 4.2.5. Przekazywanie pliku JPK_VAT do jednostki nadrzędnej
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4.3. Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_FA.
Na żądanie organów podatkowych JST zobowiązana jest również do przekazania do pliku
JPK_FA. Plik JPK_FA jest zbiorem wystawionych faktur sprzedażowych i generuje się go
analogicznie jak w przypadku pliku JPK_VAT.
1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT → Ewidencja JPK.
2. Wybierz okres, dla którego chcesz wygenerować JPK_FA np., styczeń (rys. 97)

Rysunek 97. Generowanie JPK_FA - wybór okresu

3. Otworzy się główne okno robocze o nazwie Pliki kontrolne, które oddzielone zostało na 2
sekcje:
1) Szukanie / Filtrowanie – służy do określenia parametrów, po których użytkownik
chce wyszukać wygenerowany plik.
2) Pliko kontrolne - prezentuje listę wygenerowanych plików.
4. Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj.
5. Wyświetlone zostanie główne okno robocze, które składa się z 3 zakładek (rys. 98):
• Nagłówek – zawiera dane podstawowe pliku
• Zagregowane pliki
• Przeglądarka – zawiera listę dokumentów (faktur);
6. Przejdź do zakładki Nagłówek.

Strona 73 z 97

Rozliczenia VAT – część 1 - Instrukcja użytkownika

7. W sekcji Plik kontrolny uzupełnij dane. Istotnym elementem przy generowaniu pliku
kontrolnego jest zmiana Typu pliku na Główny. Natomiast pole Urząd Skarbowy, zostanie
uzupełnione automatycznie, na podstawie informacji wprowadzonych w danych
podstawowych jednostki (Rozdz. 5.2)

Rysunek 98. Generowanie JPK_FA - nagłówek dokumentu

8. Po uzupełnieniu powyższych danych wybierz górne menu Operacje → Generowanie
danych – Faktury (rys. 99).
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Rysunek 99. Generowanie JPK_FA - generowanie danych

9. Wyświetlone zostanie następujące pytanie (rys. 100):

Rysunek 100. Generowanie JPK_FA - komunikat przy generowanie danych

10. Wybierz przycisk TAK.
11. Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy określić parametry mające wejść w skład
sporządzanego pliku kontrolnego (rys. 101).
1) Okres, – za jaki generowany jest plik. Uzupełni się domyślnie na podstawie danych
wprowadzonych w poprzednim etapie.
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2) Urząd skarbowy – właściwy do przedłożenia pliku. Pole zostanie uzupełnione
domyślnie, na podstawie danych wprowadzonych w poprzednim etapie.
3) Statusy dokumentów, – które mają wejść w skład pliku. Domyślnie program został
tak skonfigurowany, aby pobierać dokumenty we wszystkich możliwych statusach.
4) Rodzaje dokumentów, – które mają wejść w skład pliku. W przypadku faktur,
będzie to sprzedaż.
5) Generowanie dla jednostki macierzystej
6) Dokumenty sprzedaży – zaznacz wszystkie dokumenty
7) Dokumenty zakupu – zaznacz wszystkie dokumenty
12. Po uzupełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Generuj, który znajduje się w
dolnym prawym rogu ekranu.

Rysunek 101. Generowanie JPK_FA - wybór parametrów

13. Rozpocznie się proces generowania pliku, w trakcie, którego wyświetlona zostanie
informacja o ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji.
14. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk Zamknij (rys. 102).
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Rysunek 102. Generowanie JPK_FA - operacja generowanie danych

15. W celu sprawdzenia danych źródłowych, zgodnie, z którymi plik został wygenerowany,
należy przejść do zakładki Przeglądarka. Podzielona została na 3 zbiory:
1) Faktury, – która z kolei podzielona została na 3 dodatkowe sekcje (rys. 103):
• Faktury – wyświetla wszystkie faktury, które zostały zaczytane do pliku;

Rysunek 103. Generowanie JPK_FA - faktury

• Pozycje – wyświetla elementy składowe każdej faktury, która zostanie
podświetlona w sekcji powyżej (rys. 104);

Rysunek 104. Generowanie JPK_FA - pozycje
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• Dane kontrolne – zawiera informacje o całkowitej liczbie faktur, pozycjach i
ogólnej ich wartości (rys. 105);

Rysunek 105. Generowanie JPK_FA - dane kontrolne

2) Dane źródłowe – zawiera strukturę pliku JPK_FA (rys. 106)

Rysunek 106. Generowanie JPK_FA - struktura pliku

3) Weryfikacja struktury – system umożliwia użytkownikowi sprawdzenie struktury
jednolitego pliku kontrolnego. W tym celu należy wybrać przycisk Weryfikuj, który
znajduje się w dolnym, prawym rogu ekranu. Jeżeli plik będzie poprawny to
wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat (rys. 107).
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Rysunek 107. Generowanie JPK_FA - weryfikacja plik.

16. Po wykonaniu powyższych czynności należy zapisać wygenerowany plik. Z dolnego
prawego rogu wybierz, zatem przycisk Zapisz i zamknij.

4.3.1. Przekazywanie pliku JPK_FA do jednostki nadrzędnej.
Sporządzony plik JPK_FA przekazujemy do jednostki nadrzędnej. Należy pamiętać jednak o
tym, że bez nadania mu odpowiedniego statusu nie będzie to możliwe. Zatem pliki, które
chcemy wyeksportować muszą posiadać status Podpisany.
1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT → Ewidencja JPK.
2. Wybierz okres pliku np., styczeń
3. W głównym oknie roboczym, w sekcji Pliki kontrolne, będą widoczne wszystkie, wcześniej
wygenerowane. Zaznacz, zatem plik, który chcesz wysłać (rys.108).
4. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj.
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Rysunek 108. Wysyłanie JPK_FA - wybór pliku

5. Wyświetli się Nagłówek pliku.
6. Przejdź do sekcji Status i kolejno zaznacz poszczególne pola: Zamknięty, Zatwierdzony,
Podpisany.
7. Program wyświetli następującą informację (rys. 109):

Rysunek 109. Wysyłanie JPK_FA - nadawanie statusu podpisany

8. Wybierz przycisk TAK, aby kontynuować.
9. Po nadaniu status wybierz przycisk Zapisz, który znajduje się w dolnym prawym rogu, aby
zatwierdzić zmiany.
10. Wybierz przycisk Operacje, a następnie zaznacz jedną z dwóch dostępnych opcji (rys.
110):
1) Eksport do pliku XML – wymaga zapisania w dowolnej lokalizacji JPK-FA ze
wskazaniem nazwy pliku i przesłanie go jednostce nadrzędnej za pomocą poczty
elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Przy wyborze tej opcji status pliku
nie zmieni się na wysłany.
2) Eksport na serwer komunikacyjny – plik wysyłany jest na serwer zewnętrzny w
związku, z czym wybór tej opcji wymaga dostępu do Internetu. Przy wyborze tej
opcji status pliku zmieni się na wysłany.
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Rysunek 110. Wysyłanie JPK_FA - eksport pliku

4.4. Deklaracje VAT-7 od okresu X 2020.
Od 2020.10.01 obowiązuje JPK_V7M, który zawiera część deklaracyjną.
Deklaracja VAT-7 składana jest wyłącznie w celu dokonania korekty.
W celu wykonania korekty deklaracji VAT należy:
•

Dokonać korekty pliku JPK-VAT

•

Dokonać korekty deklaracji VAT-7.

4.4.1. Korekta pliku JPK-VAT
Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT
Wybierz z nawigatora Ewidencja JPK.
Wybierz okres pliku np., 03 Marzec
W głównym oknie roboczym, w sekcji Pliki kontrolne, będą widoczne wszystkie, wcześniej
wygenerowane. Zaznacz, zatem plik, który chcesz skorygować (rys.111).
5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj.
1.
2.
3.
4.
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Rysunek 111. Wybór pliku JPK-VAT do korekty

6. Wybierz z górnego menu Operacje
7. Wybierz operację Korekta (rys.112)

Rysunek 112. Operacja korekty JPK-VAT

Rozpocznie się proces tworzenia korekty, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja
o ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji (rys.113).
8. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk OK (rys. 113).
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Rysunek 113. Rejestr zdarzeń tworzenia korekty JPK-VAT

9. Wybierz z górnego menu Operacje
10. Wybierz operację Generowanie danych - VAT (rys.114)

Rysunek 114. Generowanie danych - VAT

Wyświetlone zostanie następujące pytanie (rys.115):
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Rysunek 115. Generowanie JPK_V7M - komunikat przy generowanie danych

11. Wybierz przycisk TAK.
Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy określić parametry mające wejść w skład
sporządzanego pliku kontrolnego (rys. 116):
17) Okres za jaki generowany jest plik. Uzupełni się domyślnie na podstawie danych
wprowadzonych w poprzednim etapie.
18) Urząd skarbowy właściwy do przedłożenia pliku. Pole zostanie uzupełnione
domyślnie, na podstawie danych wprowadzonych w poprzednim etapie.
19) Statusy dokumentów, które mają wejść w skład pliku. Domyślnie program został
tak skonfigurowany, aby pobierać dokumenty we wszystkich możliwych statusach.
20) Rodzaje dokumentów, które mają wejść w skład pliku. W przypadku rejestru VAT
będzie to sprzedaż i zakup.
21) Generowanie dla jednostki macierzystej zaznaczenie powoduje wygenerowanie
pliku z danymi jednostki macierzystej.
22) Dokumenty sprzedaży – zaznacz wszystkie dokumenty.
23) Dokumenty zakupu – zaznacz wszystkie dokumenty.
12. Po uzupełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Generuj, który znajduje się w
dolnym prawym rogu ekranu.

Rysunek 116. Generowanie JPK_VAT - wybór parametrów
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Rozpocznie się proces generowania pliku, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja
o ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji.
13. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk Zamknij (rys. 117).

Rysunek 117. Generowanie JPK_VAT - operacja generowanie danych

14. W celu sprawdzenia danych źródłowych, zgodnie, z którymi plik został wygenerowany,
należy przejść do zakładki Przeglądarka.
Zakładka podzielona została na 5 zbiorów:
a.
b.
c.
d.
e.

Sprzedaż;
Zakupy;
Dane źródłowe;
Weryfikacja struktury;
Weryfikacja kontrahentów;

15. Sprawdź dane z ewidencji sprzedaży w Zakładce Sprzedaż, która została podzielona na
2 dodatkowe sekcje (rys. 118):
• Sprzedaż – wyświetla wszystkie dokumenty VAT – sprzedaż jakie zostały
zaczytane do pliku;

Rysunek 118. Generowanie JPK_VAT – sprzedaż
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• Sprzedaż – Dane kontrolne – zawiera informacje o całkowitej liczbie
dokumentów VAT sprzedaż i ogólnej wartości podatku należnego (rys. 119);

Rysunek 119. Generowanie JPK_VAT - sprzedaż dane kontrolne

16. Sprawdź dane z ewidencji zakupów w zakładce Zakupy, która została podzielona na 2
dodatkowe sekcje (rys. 120):
• Zakupy – wyświetla wszystkie dokumenty VAT – zakup jakie zostały zaczytane
do pliku;

Rysunek 120. Generowanie JPK_VAT – zakupy

• Zakupy – dane kontrolne - zawiera informacje o całkowitej liczbie dokumentów
VAT zakup i ogólnej wartości podatku naliczonego (rys. 121)
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Rysunek 121. Generowanie JPK_VAT - zakup dane kontrolne

17. Sprawdź w zakładce Dane źródłowe strukturę pliku JPK_VAT (rys. 122)

Rysunek 122. Generowanie JPK_VAT - struktura pliku

18. Sprawdź weryfikację struktury w zakładce Weryfikacja struktury. System umożliwia
użytkownikowi sprawdzenie struktury jednolitego pliku kontrolnego. W tym celu należy
wybrać przycisk Weryfikuj, który znajduje się w dolnym, prawym rogu ekranu. Jeżeli plik
będzie poprawny to wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat (rys. 123).
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Rysunek 123. Generowanie JPK_VAT - weryfikacja pliku

19. W celu weryfikacji kontrahentów z Białą Listą Podatników przejdź do zakładki Weryfikacja
kontrahentów.
Zakładka Weryfikacja kontrahentów (rys. 124) służy do weryfikacji dostawców z Białą Listą
Podatników:
4) Weryfikuj – przycisk umożliwiający weryfikację podatników;
5) Okno informacyjne o zakończeniu weryfikacji;
6) Dane po weryfikacji podatników z Białą Listą Podatników;

Rysunek 124. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Weryfikacja kontrahentów
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20. Po wykonaniu powyższych czynności należy zapisać wygenerowany plik. Z dolnego
prawego rogu wybierz przycisk Zapisz.
21. Przejdź do sekcji Status i kolejno zaznacz poszczególne pola: Zamknięty,
Zatwierdzony, Podpisany.
22. Program wyświetli następującą informację (rys. 125):

Rysunek 125. Wysyłanie JPK_VAT - nadawanie statusu podpisany

23. Wybierz przycisk TAK, aby kontynuować.
24. Po nadaniu statusu wybierz przycisk Zapisz, który znajduje się w dolnym prawym rogu,
aby zatwierdzić zmiany.
Korekta pliku JPK-VAT jest gotowa do wysłania do jednostki nadrzędnej lub korekty deklaracji
VAT-7.

4.1.1. Sporządzanie korekty Deklaracji VAT-7
Poniżej opisano czynności, które należy wykonać, aby w programie finansowo-księgowym
Foka można sporządzić korektę deklaracji VAT-7.
1.
2.
3.
4.
5.

Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT
Wybierz z nawigatora Deklaracje VAT
Wybierz okres, za który chcesz sporządzić korektę deklaracji VAT-7. np., 01 styczeń.
Wskaż deklarację do korekty.
Wybierz przycisk Edytuj z lewego dolnego rogu (rys.126).
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Rysunek 126. Wybór deklaracji VAT-7 do korekty

6. Wybierz z górnego menu Operacje
7. Wybierz operację korekty (rys.127)

Rysunek 127. Korekta deklaracji VAT-7. Operacja korekty

8. Zapisz sprawozdanie.
9. Wybierz z górnego menu Operacje
10. Wybierz operację Generowanie danych
11. Wybierz Import z JPK-VAT7(20) (rys.128)
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Rysunek 128. Korekta deklaracji VAT-7. Operacja korekty

Rozpocznie się proces generowania pliku, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja
o ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji.
12. Wybierz przycisk OK, a następnie Zamknij (rys.129)

Rysunek 129. Korekta deklaracji VAT-7. Rejestr zdarzeń

13. Użytkownik zostanie przeniesiony do strony tytułowej deklaracji. Wybierz przycisk Zapisz
i zamknij w celu zatwierdzenia wprowadzonych oraz wygenerowanych danych.
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4.1.2.

Wydruk Deklaracji VAT-7

Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT
Wybierz z nawigatora Deklaracje VAT.
Wybierz okres pliku np., 01 Styczeń
W głównym oknie roboczym o nazwie Ewidencja sprawozdań wyświetlone zostaną
sporządzone deklaracje.
5. Zaznacz dokument, który chcesz wydrukować, a następnie z dolnego menu wybierz
przycisk Edytuj.
1.
2.
3.
4.

Rysunek 130. Wybór deklaracji VAT-7 do wydruku

6. Otworzy się główne okno robocze o nazwie Edycja sprawozdania budżetowego.
7. Z górnego menu wybierz przycisk Wydruk sprawozdania. (rys.131)
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Rysunek 131. Opcja wydruku sprawozdania

8. Program wyświetli podgląd wydruku deklaracji od towarów i usług.
9. Wybierz ikonę drukarki, aby wydrukować deklarację.
10. Po wydrukowaniu dokumentu dwukrotnie wybierz przycisk Zamknij, aby przejść do strony
startowej. (rys.132)

Rysunek 132. Wydruk sprawozdania
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Firma Sputnik Software dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość niniejszej
instrukcji obsługi. Jeżeli jednak mają Państwo pytania, uwagi lub komentarze dotyczące
obsługi programu FOKA, prosimy przesłać je pocztą elektroniczną na adres:
serwis@sputnik.pl

Pocztę tradycyjną można przysyłać na adres:
Sputnik Software Sp. z o.o.
ul. Klinkierowa 7
60-104 Poznań

Kontakt telefoniczny:
Sprzedaż: tel +48 (61) 624 00 81
Serwis: tel +48 (61) 624 00 80

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej witryny internetowej:
www.sputnik.pl
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