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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 finansowo-
księgowym 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 
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Celem dokumentu jest przedstawienie modułu o nazwie Rozliczenia VAT w zakresie 
koniecznym do zagregowania (połączenia) jednolitych plików kontrolnych cząstkowych 
sporządzonych przez jednostki podległe i przesłanie zagregowanego pliku JPK_V7M do 
Ministerstwa Finansów. Proces przygotowania cząstkowych plików JPK_V7M (wraz z 
cząstkowymi deklaracjami VAT i cząstkowymi rejestrami) został przedstawiony w dokumencie o 
nazwie Rozliczenia VAT cz.1. 

 

UWAGA  

Za okresy od dnia 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania nowych 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 

Użytkownicy programu finansowo-księgowego Foka, przy pomocy dostosowanego do 
obowiązujących przepisów modułu Rozliczenia VAT, mogą: 

• Sporządzić plik JPK_V7M na podstawie danych znajdujących się w programie, 

• Zaimportować pliki JPK_V7M od jednostek podległych, 

• Wygenerować skonsolidowany plik JPK i przesłać go drogą elektroniczną do 
Ministerstwa Finansów. 

 

 

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 wpro-
wadzonych do modułu Dziennik księgowań lub mogą zostać wprowadzone ręcznie z tego 
poziomu. 

3. Dokumenty VAT – podzielone zostały na rodzaje transakcji (zakup/sprzedaż). Dane znajdu-
jące 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 w module 

Rozliczenia VAT. 

Przed przystąpieniem do pracy w module Rozliczenia VAT należy uprzednio w odpowiedni 
sposób skonfigurować program. Wprowadzić podstawowe informacje dotyczące jednostki 
nadrzędnej (Organu) oraz jednostek podległych, które są niezbędne do prawidłowego 
wygenerowania pliku JPK. Te i szereg innych ustawień omówione zostaną właśnie na tym etapie 
instrukcji. 

 

3.1 Nadawanie użytkownikom uprawnień do pracy w module 

Rozliczenia VAT. 

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. 
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4. Zaznacz osobę, której chcesz nadać prawa do pracy w module Rozliczenia VAT. 

5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj. 

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 
checkbox w kolumnie Posiada prawo (rys. 3). 
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Rysunek 3. Nadawanie użytkownikowi prawa do modułu 

 

9. Na tej samej liście, w kolumnie Moduł znajdź pozycje o nazwie Rozliczenia VAT, a 
następnie zaznacz pola wyboru w kolumnie Posiada prawo (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Nadawanie praw użytkownikom do pracy w module 
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10. Po wykonaniu powyższych czynności wybierz przycisk Zapisz i zamknij, który znajduje 
się w dolnym prawym rogu. 

 

3.2 Konfiguracja danych podstawowych jednostki nadrzędnej. 

 

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 

• 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 
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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 Dane teleadresowe i uzupełnij, jeśli będzie stałe dla celów JPK_V7M (rys.7): 

• Telefon – w JPK_V7M pole opcjonalne; 

• E-mail – jeśli będzie stałe do celów jpk (w JPK_V7M pole obowiązkowe). 
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Rysunek 7. Uzupełnienie danych jednostki 

 

6. Po wypełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Zapisz i zamknij, który znajduje się w 
prawym dolnym rogu. 

 

 

3.3 Konfiguracja danych podstawowych jednostek podległych. 

W celu prawidłowego pobrania plików JPK przygotowanych przez jednostki podległe, a następnie 
ich zagregowania do jednego pliku, niezbędne będzie uzupełnienie danych podstawowych 
jednostek podległych, po których wspomniany plik będzie identyfikowany. 

1. Przejdź do modułu: Konfiguracja → Jednostka → Kontrahenci → Jednostka budżetowa 

2. Otworzy się okno robocze podzielone na  dwie sekcje. Pierwsza z nich to 
Szukanie/Filtrowanie oraz druga Ewidencja kontrahentów. 

3. Wybierz kontrahenta – jednostkę budżetową z listy kontrahentów i użyj Edytuj na dole 
ekranu. 

4. Otworzy się okno o nazwie Edycja kontrahenta, które podzielone zostało na 15 sekcji (rys. 
8): 

• Rodzaj 

• Dane podstawowe podmiotu 

• Identyfikatory 

• Adres 

• Adres korespondencyjny 

• Rodzaj działalności podmiotu 

• Dane rejestrowe podmiotu 

• Dodatkowe informacje księgowe 

• Kontakt 

• Kontakty dodatkowe 

• Pracownicy 
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• Rachunki Bankowe 

• Grupy kontrahenta 

• Opis 

• Właściciel 

 

Rysunek 8. Edycja danych jednostki podległej 

 

5. Przejdź do sekcji Rodzaj i zaznacz pole wyboru Jednostka JPK  (rys. 9): 

 

Rysunek 9. Ustawianie Jednostki JPK 

6. Po wypełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Zapisz i zamknij, który znajduje się w 
prawym dolnym rogu. 
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3.4 Wprowadzanie nowej jednostki podległej 

Jeżeli do jednostki nadrzędnej przyłączona zostanie nowa jednostka podległa niezbędne będzie 
wprowadzenie jej danych podstawowych. 

1. Przejdź do modułu: Konfiguracja →Jednostka → Kontrahenci →Inne osoby 

2. Otworzy się okno robocze podzielone na  dwie sekcje. Pierwsza z nich to 
Szukanie/Filtrowanie oraz druga Ewidencja kontrahentów. 

3. Wybierz Dodaj w lewym dolnym rogu okna roboczego. 

4. Otworzy się okno o nazwie Edycja kontrahenta, które podzielone zostało na 15 sekcji (rys. 
10): 

• Rodzaj 

• Dane podstawowe podmiotu 

• Identyfikatory 

• Adres 

• Adres korespondencyjny 

• Rodzaj działalności podmiotu 

• Dane rejestrowe podmiotu 

• Dodatkowe informacje księgowe 

• Kontakt 

• Kontakty dodatkowe 

• Pracownicy 

• Rachunki Bankowe 

• Grupy kontrahenta 

• Opis 

• Właściciel 
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Rysunek 10. Dodawanie nowej jednostki podległej 

 

5. Przejdź do sekcji Rodzaj i zaznacz pole wyboru Jednostka JPK i Jednostka budżetowa  (rys. 
11): 

 

Rysunek 11. Ustawianie typu kontrahenta 

 

6. Przejdź do Danych podstawowych podmiotu i wypełnij Krótką nazwę i Pełną nazwę (rys. 
12) 
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Rysunek 12. Dane podstawowe podmiotu 

 

7. Przejdź do sekcji Identyfikatory i wypełnij NIP i REGON. 

8. Przejdź do sekcji Adres i wypełnij ją. Sekcja Adres korespondencyjny wypełni się 
automatycznie (rys. 13) 

 

Rysunek 13. Wprowadzanie adresu jednostki podległej 

 

9. Po wypełnieniu powyższych danych wybierz przycisk Zapisz i zamknij, który znajduje się w 
prawym dolnym rogu. 

 

 

 

3.5 Konfiguracja pozostałych ustawień 

1. Przejdź do modułu Konfiguracja → Opcje → Ustawienia 

2. Otworzy się okno robocze podzielone na dwie sekcje: Szukanie/Filtrowanie i Ustawienia.  

3. Wybierz Dodaj w lewym dolnym rogu okna. 

4. Wyświetli się okno z opcjami ustawień. Należy odszukać i wybrać ustawienie „Czy możliwa 
wysyłka plików kontrolnych na serwer Ministerstwa Finansów”. 
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5. Wyświetli się kolejne okno robocze. Należy zaznaczyć pole Wartość (rys. 14). Wybór tego 
ustawienia umożliwi wysyłkę plików JPK wprost z systemu Foka do Ministerstwa Finansów. 

 

 

Rysunek 14. Ustawienie parametrów do wysyłania plików JPK 
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4. Przyjmowanie plików JPK z jednostek podległych 

 

Diagram 1. Złożenie pliku JPK_V7M w jednostce centralizującej 

 

Pierwszym etapem złożenia pliku JPK_V7M przez jednostkę centralizującą jest pobranie plików 
cząstkowych od jednostek podległych. 

 

Jednostka podległa wysyła do jednostki nadrzędnej przygotowane przez siebie pliki JPK. Może 
to zrobić poprzez (patrz Instrukcja Rozliczenia VAT cz.1): 

• serwer komunikacyjny lub 

• przekazanie pliku w formacie XML zapisanego na dowolnym nośniku danych lub 
przesłanie do pocztą elektroniczną. 

Poniżej instrukcja prezentuje dwa sposoby odbierania plików przez jednostkę nadrzędną w 
zależności od sposobu ich przekazania z jednostki podległej. 

 

Uwaga 

Zmiana pliku JPK-VAT na JPK_V7M nie wpłynęło na sposób przyjmowania JPK z jednostek 

podległych 

 

 

1. Przejdź do modułu Rozliczenia VAT → Ewidencja VAT. 

2. Wybierz okres za jaki chcesz pobrać plik JPK_V7M np. 10 Październik. 

3. Otworzy się główne okno robocze o nazwie Pliki kontrolne (rys.15), które oddzielone 
zostało na 2 sekcje: 

• Szukanie / Filtrowanie – służy do określenia parametrów, po których użytkownik 
chce wyszukać wygenerowany plik. 

• Pliki kontrolne - prezentuje listę wygenerowanych plików. 
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1) Parametry do filtrowania/szukania plików jpk; 
2) Szukaj – przycisk do szukania plików jpk po wybranych parametrach 
3) Dodaj – przycisk do dodania pliku JPK_V7M; 
4) Edytuj – przycisk do edycji pliku JPK_V7M; 
5) Usuń - przycisk do usunięcia pliku JPK_V7M; 
6) Zamknij – przycisk zamykający okno robocze. 

 

 

Rysunek 15. Pliki kontrolne – okno robocze 

 

4.1 Dodanie jednostkowego pliku JPK_V7M 

1. Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj. 

2. Wyświetlone zostanie główne okno robocze, które składa się z 3 zakładek (rys.16): 

1) Nagłówek – zawiera dane podstawowe pliku 

2) Zagregowane pliki – zawiera dane w plikach JPK_V7M z agregowanymi danymi; 

3) Przeglądarka – zawiera listę dokumentów (faktur). 
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Rysunek 16. Plik kontrolny – zakładki 

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.  

 

3. Przejdź do zakładki Nagłówek. 

W zakładce Nagłówek występują 4 sekcje (rys.17) : 

1) Plik kontrolny – dane niezbędne do wysłania pliku JPK_V7M; 
2) Wysyłka pliku – dane dotyczące wysyłki pliku JPK_V7M; 
3) Status – sekcja statusów pliku JPK_V7M; 
4) Uwagi – sekcja, gdzie tworzone są uwagi przez użytkownika oraz systemowe jak np. po 

zdjęciu statusu Zamknięty; 
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Rysunek 17. Plik kontrolny – zakładka Nagłówek 

 

4. Przejdź w zakładce Nagłówek do sekcji Plik kontrolny i zweryfikuj lub uzupełnij dane (rys. 
18): 

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, uzupełniane na podstawie danych Konfi-

guracja/Jednostka/Kontrahenci/Jednostka JPK; Wybierz jednostkę dla której chcesz 
zaimportować plik JPK_V7M; 

6) Urząd skarbowy – pole wymagalne , pole słownikowe; można ustawić na stałe w Kon-
figuracja/Jednostka/Dane podstawowe/Jednostka/Urząd skarbowy JPK 

7) Wersja – pole uzupełniane automatycznie; 0 oznacza, że jest to pierwszy jpk w tym okre-
sie; korekty jpk będą miały kolejno numery 1,2..; 

8) Typ pliku – pole wymagalne; pole słownikowe; Przy imporcie plików z serwera komuni-
kacyjnego lub pliku xml ustawić na Jednostkowy; 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 uzu-
pełniane automatycznie; 

11) Data do – pole wymagalne ostatni dzień wybranego okresu do JPK_V7M; pole uzupeł-
niane automatycznie; 
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12) NIP – pole wymagalne NIP jednostki, Przy imporcie plików z serwera komunikacyjnego 
lub pliku xml NIP zostanie uzupełniony wg danych w pliku xml; 

13) E-mail – pole wymagalne; Przy imporcie plików z serwera komunikacyjnego lub pliku xml 
NIP zostanie uzupełniony wg danych w pliku xml; 

14) Telefon - Przy imporcie plików z serwera komunikacyjnego lub pliku xml NIP zostanie 
uzupełniony wg danych w pliku xml; 
 

 

Rysunek 18. Plik kontrolny – zakładka Nagłówek sekcja Plik kontrolny 
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4.2 Import pliku JPK_V7M z serwera komunikacyjnego 

1. Przejdź do Operacje 

2. Wybierz opcję Import z serwera komunikacyjnego (rys. 19) 

 

 

Rysunek 19. Pobieranie pliku JPK _V7M z serwera komunikacyjnego krok 1 

 

W oknie wyboru dostępne są pliku wysłane na serwer komunikacyjny przez jednostkę podległą. 

Widoczne są pliki, dla których numer REGON jest zgodny z numerem REGON jednostki podległej 

wybranej w pkt. 7. 

3. Zaznacz plik do zaimportowania (tutaj JPK_V7M). 

4. Wybierz Importuj na dole okna roboczego (rys. 20). 
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Rysunek 20. Pobieranie pliku JPK _V7M z serwera komunikacyjnego krok 2 

 

Pojawi się okno Rejestr zdarzeń, które wyświetla informacje o ewentualnych błędach, 

komunikatach i/lub o poprawnym wygenerowaniu pliku.  

5. Po sprawdzeniu poprawności importu danych wybierz Zamknij na dole ekranu (rys. 21). 

 

 

Rysunek 21. Rejestr zdarzeń przy imporcie pliku JPK_V7M jednostkowego 
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4.3 Import pliku JPK_V7M z pliku xml 

1. Przejdź do Operacje. 

2. Wybierz opcję Import z pliku xml (rys. 22). 

 

Rysunek 22. Pobieranie pliku kontrolnego z pliku XML 

 

3. Wskaż ścieżkę dostępu, w którym zapisany został plik w formacie XML (rys. 23) 

 

Rysunek 23. Ścieżka dostępu do zapisanego pliku XML 
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4. Zaznacz plik do zaimportowania. 

5. Rozpocznie się importowanie pliku. Pojawi się okno Rejestr zdarzeń, które wyświetla 
informacje o ewentualnych błędach, komunikatach i/lub o poprawnym wygenerowaniu pliku. 
Wybierz Zamknij na dole ekranu (rys. 24) 

 

Rysunek 24. Rejestr zdarzeń przy imporcie pliku JPK_V7M jednostkowego 

 

Po imporcie danych w pliku JPK_V7M zostaną dodane 2 nowe zakładki (rys.25): 

1) Plik docelowy – po użyciu opcji Generuj plik docelowy w pliku docelowym będzie wi-

doczny JPK_V7M z danymi do wysyłki; 

2) Wizualizacja – wizualizacja plików JPK_V7M z przeglądarki i z pliku docelowego w Foce 

i przeglądarce internetowej; 
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Rysunek 25. JPK_V7M – zakładki 

 

4.4 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 zaimportowany, 
należy przejść do zakładki Przeglądarka (rys.26).  

 

Zakładka Przeglądarka została podzielona 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 Podatni-

ków. 
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Rysunek 26. 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.27): 

1) Ogólne – sekcja zawierające niezbędne dane do wysłania pliku JPK_V7M, na które skła-
dają 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 naliczo-
nego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu 
podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. 
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Rysunek 27. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Deklaracja 

 

3. W celu sprawdzenia danych ewidencyjnych sprzedaży przejdź do zakładki Sprzedaż.  

 

Zakładka Sprzedaż została podzielona na 2 sekcje (rys.28): 

1) Sprzedaż – wyświetla wszystkie dokumenty VAT – sprzedaż jakie zostały zaczytane do 
pliku; 

2) Sprzedaż – Dane kontrolne – zawiera informacje o całkowitej liczbie wierszy (dokumen-
tów VAT sprzedaż) i ogólnej wartości podatku należnego; 
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Rysunek 28. 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. 29): 

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 29. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Zakup 
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5. W celu sprawdzenia pliku xml przejdź do zakładki Dane źródłowe 

 

W zakładce Dane źródłowe zawarte są zarówno dane ewidencyjne jak i deklaracyjne.  

Zakładka Dane źródłowe zawiera strukturę pliku JPK_V7M (rys. 30) 

 

 

Rysunek 30. 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. 31). 
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Rysunek 31. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Weryfikacja struktury 

 

7. W celu weryfikacji kontrahentów z Białą Listą Podatników przejdź do zakładki Weryfikacja 
kontrahentów. 

 

Zakładka Weryfikacja kontrahentów  (rys. 32) 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; 
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Rysunek 32. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Weryfikacja kontrahentów 

 

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 (rys.33): 

1) Wybierz plik – możliwość wyboru zarówno rodzaju danych jak i sposobu wizualizacji; 

2) Plik – wizualizacja w Foce wybranego pliku; 
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Rysunek 33. JPK_V7M – zakładka Wizualizacja 

 

Zarówno dla pliku źródłowego jak i docelowego Foka oferuje 2 możliwości wizualizacji (rys. 34): 

1) W oknie systemu Foka; 

2) Z wykorzystaniem domyślnej przeglądarki systemu Windows; 

 

Rysunek 34. JPK_V7M – wybór sposobu wizualizacji w zakładce Wizualizacja 

 

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. 

 

  



 

 
36 z 83 

 
Rozliczenia VAT – część 2 - Instrukcja użytkownika 

4.5 Jednostkowy plik docelowy JPK_V7M 

Plik docelowy tworzony jest na podstawie danych źródłowych wygenerowanych z Foki lub 

zaimportowanych z jednostek podrzędnych. 

Różnicą między plikiem źródłowym a docelowym jest możliwość edycji części danych 

deklaracyjnych w pliku źródłowym i utworzenie na podstawie danych źródłowych pliku 

docelowego. 

 

1. Z górnego Menu wybierz opcję Generuj plik docelowy (rys.35). 

 

Uwaga 

Przed wygenerowaniem pliku docelowego zakładka Plik docelowy jest pusta. 

 

 

Rysunek 35. JPK_V7M – opcja Generuj plik docelowy 

 

Opcja Generuj plik docelowy: 

• Zmienia status dokumentu na Zamknięty (rys.36) 

• Tworzy dane w przeglądarce pliku docelowego bez możliwości ich edycji w części 
deklaracyjnej (rys.37) 



 

 
37 z 83 

 
Rozliczenia VAT – część 2 - Instrukcja użytkownika 

 

Rysunek 326. 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.37) powstają analogiczne zakładki jak w Przeglądarce 
opisane szczegółowo w tej instrukcji części dotyczącej Przeglądarki: 

1) Deklaracja; 
2) Sprzedaż; 
3) Zakupy; 
4) Dane źródłowe; 
5) Weryfikacja struktury; 
6) Weryfikacja kontrahentów; 
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Rysunek 37. 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.38): 

1) W oknie systemu Foka; 
2) Z wykorzystaniem domyślnej przeglądarki systemu Windows; 
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Rysunek 38. JPK_V7M – Wizualizacja pliku docelowego 

 

3. Po zweryfikowaniu danych z pobranego pliku JPK_V7M zapisz zmiany. Wybierz Zapisz i 
Zamknij lub Zapisz na dole ekranu. 

 

 

W powyższy sposób należy dodać wszystkie otrzymane od jednostek podległych pliki 
kontrolne. Pliki kontrolne JPK_FA należy dodać w sposób analogiczny jak przedstawiono 
importowanie pliku JPK_V7M. 

 

 

4.6 Zmiana statusów na Podpisany plików jednostkowych 

JPK_V7M  

Zaimportowane pliki jednostkowe organ nadrzędny łączy w jeden plik główny, który podlegać 
będzie wysyłce do Ministerstwa Finansów. Bez nadania plikom odpowiedniego statusu nie będzie 
możliwa agregacja. Zatem pliki, które chcemy zagregować muszą posiadać status Podpisany. 

1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT  

2. Z nawigatora wybierz Ewidencja JPK. 

3. Wybierz okres pliku np. 10 Październik 
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4. W głównym oknie roboczym, w sekcji Pliki kontrolne, będą widoczne wszystkie, wcześniej 
wygenerowane pliki jednostkowe. Zaznacz, zatem plik, który chcesz podpisać (rys. 26). 

5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj. 

 

Rysunek 26. Zmiana statusów 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. 27): 

 

Rysunek 27. JPK_V7M - nadawanie statusu podpisany 

 

9. Wybierz przycisk TAK, aby kontynuować. 

10. Po nadaniu statusu wybierz przycisk Zapisz, który znajduje się w dolnym prawym rogu, aby 
zatwierdzić zmiany. 
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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. 
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5. Plik główny JPK_V7M 

 

Do Ministerstwa Finansów wysyłany jest Plik Główny JPK_V7M, który zawiera zagregowane 
pliki JPK_V7M z jednostek podległych. Poniżej diagram przedstawiający proces złożenia pliku 
JPK_V7M w jednostce centralizującej. 

 

 

Diagram 2. Złożenie pliku JPK_V7M w jednostce centralizującej 

 

 

1. Przejdź do modułu Rozliczenia VAT → Ewidencja VAT. 

2. Wybierz okres za jaki chcesz pobrać plik JPK_V7M np. 10 Październik. 

3. Otworzy się główne okno robocze o nazwie Pliki kontrolne (rys.15), które oddzielone 
zostało na 2 sekcje: 

• Szukanie / Filtrowanie – służy do określenia parametrów, po których użytkownik 
chce wyszukać wygenerowany plik. 

• Pliki kontrolne - prezentuje listę wygenerowanych plików. 

7) Parametry do filtrowania/szukania plików jpk; 
8) Szukaj – przycisk do szukania plików jpk po wybranych parametrach 
9) Dodaj – przycisk do dodania pliku JPK_V7M; 
10) Edytuj – przycisk do edycji pliku JPK_V7M; 
11) Usuń - przycisk do usunięcia pliku JPK_V7M; 
12) Zamknij – przycisk zamykający okno robocze. 
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Rysunek 15. Pliki kontrolne – okno robocze 

 

5.1 Dodanie pliku Głównego JPK_V7M 

1. Z dolnego menu wybierz przycisk Dodaj. 

2. Wyświetlone zostanie główne okno robocze, które składa się z 3 zakładek: 

• Nagłówek – zawiera dane podstawowe pliku 

• Zagregowane pliki 

• Przeglądarka – zawiera listę dokumentów (faktur); 

3. Przejdź do zakładki Nagłówek (rys. 28). 

4. W sekcji Plik kontrolny uzupełnij dane. Istotnym elementem przy agregowaniu plików 
kontrolnego jest zmiana Typu pliku na Główny. Natomiast pole Urząd Skarbowy, zostanie 
uzupełnione automatycznie, na podstawie informacji wprowadzonych w danych 
podstawowych jednostki. 

 



 

 
44 z 83 

 
Rozliczenia VAT – część 2 - Instrukcja użytkownika 

 

Rysunek 28. Generowanie pliku głównego JPK_V7M 

Uwaga  

Szczegółowy opis pól Nagłówka pliku kontrolnego został zawarty w p.4.1. 

 

5.2 Agregowanie plików jednostkowych JPK_V7M 

1. Przejdź do Operacje i wybierz Agregowanie plików – VAT7 (rys. 29) 

 

 

Rysunek 29. Operacje - Agregowanie plików – VAT7 



 

 
45 z 83 

 
Rozliczenia VAT – część 2 - Instrukcja użytkownika 

2. Wyświetlone zostanie następujące pytanie (rys. 30): 

 

Rysunek 30. Agregowanie JPK_V7M - komunikat przy generowanie danych 

 

3. Wybierz przycisk TAK. 

Rozpocznie się proces generowania pliku, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja o 

ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji (rys. 31). 

4. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk Zamknij na dole ekranu. 

 

Rysunek 31. Agregowanie JPK_V7M – operacja generowania danych 
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5. W zakładce Zagregowane pliki sprawdź czy wszystkie pliki jednostkowe zostały zaczytane 
do pliku głównego (rys. 32) 

 

Rysunek 32. Agregowanie JPK_V7M – lista zagregowanych plików jednostkowych 

 

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. 

6. W celu sprawdzenia danych zagregowanych należy przejść do zakładki Szczegóły 
zagregowanego pliku (rys.33). 

Zakładka Szczegóły zagregowanego pliku została podzielona na 2 zakładki: 

1) Sprzedaż – część ewidencyjna JPK_V7M, w której zagregowane są dokumenty sprzeda-
żowe z różnych jednostek 

2) Zakupy - część ewidencyjna JPK_V7M, w której zagregowane są dokumenty zakupowe 
z różnych jednostek 

 

Rysunek 33. Zakładka Szczegóły zagregowanego pliku 
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7. W celu sprawdzenia danych źródłowych należy przejść do zakładki Przeglądarka (rys.34).  

 

Zakładka Przeglądarka została podzielona na 6 zakładek: 

7) Deklaracja – część deklaracyjna JPK_V7M, w której część pól jest z możliwością edycji; 
8) Sprzedaż – część ewidencyjna JPK_V7M, dokumenty sprzedażowe z plików jednostko-

wych JPK_V7M 
9) Zakupy - część ewidencyjna JPK_V7M, dokumenty zakupowe z plików jednostkowych 

JPK_V7M 
10) Dane źródłowe – dane w postaci xml; 
11) Weryfikacja struktury – weryfikacja struktury danych źródłowych xml; 
12) Weryfikacja kontrahentów – możliwość weryfikacji kontrahentów z Białą Listą Podatni-

ków. 

 

Rysunek 34. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka 

 

8. 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.35): 

6) Ogólne – sekcja zawierające niezbędne dane do wysłania pliku JPK_V7M, na które skła-
dają się 2 i 3; 

7) Dane zawierające kod formularza deklaracji i wariant formularza deklaracji; 
8) Dodaj część ewidencyjną - pole wyboru, ograniczenie zakresu danych używane przy 

korekcie tylko części ewidencyjnej; domyślnie wypełnione; 
9) Dodaj część deklaracyjną - pole wyboru, ograniczenie zakresu danych używane przy 

korekcie tylko części deklaracyjnej; domyślnie wypełnione; 
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10) 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 naliczo-
nego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu 
podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. 

 

Rysunek 35. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Deklaracja 

 

9. W celu sprawdzenia danych ewidencyjnych sprzedaży przejdź do zakładki Sprzedaż.  

 

Zakładka Sprzedaż została podzielona na 2 sekcje (rys.36): 

3) Sprzedaż – wyświetla wszystkie dokumenty VAT – sprzedaż jakie zostały zaczytane do 
pliku; 

4) Sprzedaż – Dane kontrolne – zawiera informacje o całkowitej liczbie wierszy (dokumen-
tów VAT sprzedaż) i ogólnej wartości podatku należnego; 
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Rysunek 36. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Sprzedaż 

 

10. W celu sprawdzenia danych ewidencyjnych zakupów przejdź do zakładki Zakupy.  

 

Zakładka Zakupy podzielona zostały na 2 dodatkowe sekcje (rys. 37): 

3) Zakupy – wyświetla wszystkie dokumenty VAT – zakup jakie zostały zaczytane do pliku; 
4) Zakupy – dane kontrolne - zawiera informacje o ilości wierszy (liczbie dokumentów VAT 

zakup) i ogólnej wartości podatku naliczonego; 

 

Rysunek 37. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Zakup 
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11. W celu sprawdzenia pliku xml przejdź do zakładki Dane źródłowe. 

 

W zakładce Dane źródłowe zawarte są zarówno dane ewidencyjne jak i deklaracyjne.  

Zakładka Dane źródłowe zawiera strukturę pliku JPK_V7M (rys. 38) 

 

 

Rysunek 38. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Dane źródłowe 

 

12. 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. 39). 
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Rysunek 39. JPK_V7M – zakładka Przeglądarka/Weryfikacja struktury 

 

13. W celu weryfikacji kontrahentów z Białą Listą Podatników przejdź do zakładki Weryfikacja 
kontrahentów. 

 

Zakładka Weryfikacja kontrahentów  (rys. 40) 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 40. 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).  

 

14. Przejdź do Zakładki Wizualizacja/Wybierz Plik i wskaż 1 z 2 wizualizacji pliku źródłowego; 

Zakładka Wizualizacja została podzielona na 2 sekcje (rys.41): 

3) Wybierz plik – możliwość wyboru zarówno rodzaju danych jak i sposobu wizualizacji; 

4) Plik – wizualizacja w Foce wybranego pliku; 

 

Rysunek 41. JPK_V7M – zakładka Wizualizacja 

 

Zarówno dla pliku źródłowego jak i docelowego Foka oferuje 2 możliwości wizualizacji (rys. 42): 

3) W oknie systemu Foka; 

4) Z wykorzystaniem domyślnej przeglądarki systemu Windows; 

 

Rysunek 42. JPK_V7M – wybór sposobu wizualizacji w zakładce Wizualizacja 
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Uwaga  

Wizualizacja pliku docelowego będzie dostępna po wygenerowaniu Pliku docelowego. 

 

15. Po wykonaniu powyższych czynności, sprawdzeniu poprawności danych należy zapisać 
wygenerowany plik. Z dolnego prawego rogu wybierz, zatem przycisk Zapisz. 

 

Pliki kontrolne JPK_FA należy zagregować do pliku głównego w sposób 
analogiczny jak przedstawiono agregowanie plików jednostkowych JPK_VAT. 

 

5.3 Docelowy główny Plik JPK_V7M 

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.43). 

 

Uwaga 

Przed wygenerowaniem pliku docelowego zakładka Plik docelowy jest pusta. 

 

 

Rysunek 43. JPK_V7M – opcja Generuj plik docelowy 
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Opcja Generuj plik docelowy: 

• Zmienia status dokumentu na Zamknięty (rys.44) 

• Tworzy dane w przeglądarce pliku docelowego bez możliwości ich edycji w części 
deklaracyjnej (rys.45) 

 

Rysunek 44. 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.45) powstają analogiczne zakładki jak w Przeglądarce 
opisane szczegółowo w tej instrukcji części dotyczącej Przeglądarki: 

1) Deklaracja; 
2) Sprzedaż; 
3) Zakupy; 
4) Dane źródłowe; 
5) Weryfikacja struktury; 
6) Weryfikacja kontrahentów; 
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Rysunek 45. 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.46): 
1) W oknie systemu Foka; 
2) Z wykorzystaniem domyślnej przeglądarki systemu Windows; 
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Rysunek 46. JPK_V7M – Wizualizacja pliku docelowego 

 

3. Wybierz przycisk Zapisz, który znajduje się w dolnym prawym rogu, aby zatwierdzić zmiany. 
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6. Wysyłanie głównego pliku kontrolnego JPK_V7M do 

Ministerstwa Finansów 

Zaimportowane pliki jednostkowe zostały połączone w jeden plik główny, który podlegać będzie 
wysyłce do Ministerstwa Finansów. Bez nadania plikowi głównemu odpowiedniego statusu nie 
będzie możliwa wysyłka. Pliki główny, które chcemy wysłać musi posiadać status Podpisany. 

6.1 Zmiana statusu Pliku Głównego JPK_V7M na Podpisany 

1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT  

2. Z nawigatora wybierz Ewidencja JPK. 

3. Wybierz okres pliku np. 10 Październik 

4. W głównym oknie roboczym, w sekcji Pliki kontrolne, będą widoczne wszystkie, wcześniej 
wygenerowane pliki jednostkowe i główne. Zaznacz plik główny, który chcesz podpisać (rys. 
47). 

5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj. 

 

Rysunek 47. Zmiana statusów JPK_V7M - wybór pliku 
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Wyświetli się Nagłówek pliku. 

6. Przejdź do sekcji Status i kolejno zaznacz poszczególne pola: Zatwierdzony, Podpisany. 

7. Program wyświetli następującą informację (rys. 48): 

 

Rysunek 48. JPK_V7M - nadawanie statusu podpisany 

 

8. Wybierz przycisk TAK, aby kontynuować. 

9. Po nadaniu statusu wybierz przycisk Zapisz, który znajduje się w dolnym prawym rogu, aby 
zatwierdzić zmiany. 

 

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 lub zagregować ponownie pliki jednostkowe i wygenerować plik docelowy 

wybierając opcję Generuj plik docelowy. 

 

6.2 Wysyłka głównego pliku JPK_V7M na serwer MF 

1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT  

2. Z nawigatora wybierz Ewidencja JPK. 

3. Wybierz okres pliku np. 10 Październik 

4. W głównym oknie roboczym, w sekcji Pliki kontrolne, będą widoczne wszystkie, wcześniej 
wygenerowane pliki jednostkowe i główne. Zaznacz plik główny, który chcesz wysłać do MF 
(rys. 47). 

5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj. 



 

 
59 z 83 

 
Rozliczenia VAT – część 2 - Instrukcja użytkownika 

 

Rysunek 49. Wysyłka JPK_V7M do MF- wybór pliku 

 

Wyświetli się Nagłówek pliku JPK_V7M. 

6. Z górnego menu wybierz Operacje. 

7. Wybierz operację Wyślij plik (rys. 50) 

 

Rysunek 50. Operacje – wysyłanie JPK_V7M do MF 
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8. Wyświetlone zostanie okno Rejestru zdarzeń a następnie otworzy się okno Wybór 
certyfikatu, w którym należy wskazać certyfikat którym użytkownik podpisze plik (rys.51). 

 

Rysunek 51. Podpisywanie pliku JPK_V7M 

 

W oknie Rejestr zdarzeń wyświetlona zostaje informacja o poszczególnych operacjach 

wykonanych na pliku oraz powodzeniu lub niepowodzeniu wykonywanej operacji.   

9. Wybierz  Zamknij na dole okna (rys 52). 

 

Rysunek 52. Wysyłka pliku JPK_V7M – rejestr zdarzeń 
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10. Przejdź na zakładkę Nagłówek. W bloku Wysyłka pliku zostanie wpisany numer 
referencyjny wysłanego pliku (rys. 53) a status pliku zostanie zmieniony na Wysłany (rys. 
54). 

 

Rysunek 53. Numer referencyjny pliku JPK_V7M 

 

 

Rysunek 54. Status wysłanego pliku JPK_V7M 

 

11. Z górnego menu wybierz Operacje  Pobierz status pliku (rys.55). Lista możliwych statusów 
dostępna jest na stronie ministerstwa. Użytkownik otrzyma informację o aktualnym statusie 
dokumentu w ministerstwie (rys. 56). 
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Rysunek 55. Status pliku JPK_V7M w MF 

 

 

Rysunek 56. Informacja o statusie pliku w  MF 

 

12. Poczekaj na przetworzenie pliku przez Ministerstwo Finansów.  Wizualizacja Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru możliwa jest do pobrania dla dokumentu, którego kod przetworzenia 
otrzymał status 200. 

13. Z górnego menu wybierz Operacje → Pobierz UPO. Urzędowe Poświadczenie Odbioru 
dostępne jest do wydrukowania po potwierdzeniu przyjęcia pliku przez MF (kod 200). Po 
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pobraniu UPO użytkownik w menu Operacje może pobrać UPO do PDF (Zapisz UPO do 
PDF) lub wydrukować UPO (Drukuj UPO). 

 

Plik kontrolny JPK_FA tworzony i wysyłany jest analogicznie jak plik JPK_V7M. Plik 
JPK_FA wysyłany jest wyłącznie na żądanie organów podatkowych. 
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7. Korekta plików kontrolnych JPK_V7M 

Od X 2020 korekta plików JPK_V7M może dotyczyć części ewidencyjnej, deklaracyjnej lub obu 

części. 

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. 

 

Korekta pliku głównego JPK_V7M składa się z kilku etapów: 

i. Przyjęcie korekty pliku kontrolnego JPK_V7M z jednostki podległej; 

ii. Korekta Pliku głównego JPK_V7M; 

iii. Wybór części korygowanej pliku JPK_V7M; 

iv. Wygenerowanie docelowego pliku głównego – opisany w rozdziale 5.3. 

v. Wysyłka na serwer MF – opisany w rozdziale 6. 

 

7.1 Dodanie korekty jednostkowego pliku JPK_V7M 

1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT  
2. Wybierz z nawigatora Ewidencja JPK. 
3. Wybierz okres pliku, który chcesz korygować np., 10 Październik 
4. 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. (rys.57) 
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Rysunek 57. Korekta JPK_V7M – wybór pliku 

6. Wybierz z górnego menu Operacje. 
7. Wybierz operację Korekta. (rys.58) 

 

Rysunek 58. 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.59). 
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8. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk OK (rys.59). 

 

Rysunek 59. Korekta JPK_V7M – Rejestr zdarzeń 

 

9. Wybierz z górnego menu Operacje. 
10. Wybierz operację Import z pliku XML, jeśli korektę pliku otrzymałeś mailem. (rys.60) 
11. Wybierz operację Import z serwera komunikacyjnego, jeśli jednostka podległa wysłała ko-

rektę pliku na serwer. (rys.60) 
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Rysunek 60. Korekta JPK_V7M – Operacja importu pliku 

12. Jeśli Import z pliku XML postępuj wg rozdziału 4.3 instrukcji 
13. Jeśli Import z serwera komunikacyjnego postępuj wg rozdziału 4.2 instrukcji 

 

14. Przejdź do zakładki Przeglądarka. 
15. Przejdź do zakładki Deklaracja. 
16. Sprawdź powód korekty w polu P_ORDZU. 
17. Wybierz przycisk Zapisz. (rys.61) 
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Rysunek 61. Korekta JPK_V7M – powód złożenia 

 

18. Wybierz przycisk Generuj plik docelowy (rys.62). 
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 Rysunek 62. Korekta JPK_V7M – generowanie pliku docelowego 

19. Przejdź na zakładkę Nagłówek. 
20. Zaznacz statusy Zatwierdzony i Podpisany. 
21. Zatwierdź zaznaczenie statusu Podpisany poprzez wybranie przycisku Tak. 
22. Wybierz przycisk Zapisz i zamknij. (rys.63) 

 

Rysunek 62. Korekta JPK_V7M – zmiana statusów 
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7.2 Dodanie korekty głównego pliku JPK_V7M 

1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT  
2. Wybierz z nawigatora Ewidencja JPK. 
3. Wybierz okres pliku, który chcesz korygować np., 10 Październik 
4. 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. (rys.63) 

 

Rysunek 63. Korekta głównego JPK_V7M – wybór pliku do korekty 

6. Wybierz z górnego menu Operacje. 
7. Wybierz operację Korekta. (rys.64) 

 

Rysunek 64. Korekta głównego JPK_V7M – operacja korekty 
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Rozpocznie się proces tworzenia korekty, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja o 
ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji (rys.65). 

8. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk OK (rys.65). 

 

Rysunek 65. Korekta JPK_V7M – Rejestr zdarzeń 

9. Wybierz z górnego menu Operacje. 
10. Wybierz operację Agregowanie plików – VAT7. (rys.66) 

 

Rysunek 66. Korekta głównego JPK_V7M – Agregowanie plików 
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Wyświetlone zostanie następujące pytanie (rys. 67): 

11. Wybierz przycisk TAK. 

 

 

Rysunek 67. Korekta głównego JPK_V7M – Agregowanie plików 

 

Rozpocznie się proces generowania pliku, w trakcie, którego wyświetlona zostanie informacja o 

ewentualnych błędach lub o poprawnym zakończeniu operacji (rys. 68). 

16. Po zakończeniu generowania pliku wybierz przycisk Zamknij na dole ekranu. 

 

Rysunek 68. Agregowanie JPK_V7M – operacja generowania danych 

 

17. W zakładce Zagregowane pliki sprawdź czy wszystkie pliki jednostkowe zostały zaczytane 
do pliku głównego (w tym pliki korygowane w wersji 1) (rys. 69) 
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Rysunek 69. Agregowanie JPK_V7M – lista zagregowanych plików jednostkowych 

 

7.3 Wybór części korygowanej pliku JPK_V7M 

1. Przejdź do zakładki Przeglądarka. 

2. Wejdź na zakładkę Deklaracja. 

3. Wybierz część korygowaną pliku – ewidencyjną, deklaracyjną lub obie; standardowo 
zaznaczone są obie części. 

4. W polu P_ORDZU sprawdź powód korekty; Pole do edycji; 

5. Zapisz zmiany. (rys.70) 

 

Rysunek 70. Korekta głównego JPK_V7M – wybór części korekty i powód korekty 
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Dalsze etapy korekty głównego pliku JPK_V7M: 

• Wygenerowanie docelowego pliku głównego – opisany w rozdziale 5.3. 

• Wysyłka na serwer MF – opisany w rozdziale 6. 

  



 

 
75 z 83 

 
Rozliczenia VAT – część 2 - Instrukcja użytkownika 

8. Korekta plików kontrolnych JPK_VAT 

W rozdziale omówione zostaną korekty plików JPK_VAT do okresu IX 2020. 

1. Przejdź do modułu Rozliczenia VAT → Ewidencja VAT. 

2. Wybierz okres za jaki chcesz skorygować plik JPK_VAT np. 01 Styczeń. 

3. Otworzy się główne okno robocze o nazwie Pliki kontrolne, które oddzielone zostało na 2 
sekcje: 

• Szukanie / Filtrowanie – służy do określenia parametrów, po których użytkownik 
chce wyszukać wygenerowany plik. 

• Pliki kontrolne - prezentuje listę wygenerowanych plików. 

4. Aby skorygować plik główny należy przygotować najpierw korektę pliku jednostkowego. 
Ustaw się na pliku jednostkowym, który chcesz skorygować (rys. 71). 

 

Rysunek 71. Wybór pliku JPK_VAT do korekty 

 

5. Z dolnego menu wybierz przycisk Edytuj. 

6. Wyświetlone zostanie główne okno robocze, które składa się z 4 zakładek: 

• Nagłówek – zawiera dane podstawowe pliku 

• Zagregowane pliki 

• Szczegóły zagregowanego pliku 

• Przeglądarka – zawiera listę dokumentów (faktur). 

7. Przejdź do zakładki Nagłówek. 

8. Z górnego menu wybierz Operacje → Korekta (rys. 72) 
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Rysunek 72. Korekta pliku JPK_VAT krok 1 

 

9. Rozpocznie się proces tworzenia korekty pliku JPK _VAT. Otrzymasz komunikat jak poniżej 
(rys. 73). Wybierz OK. 

 

Rysunek 73. Korekta pliku JPK_VAT krok 2 

 

 



 

 
77 z 83 

 
Rozliczenia VAT – część 2 - Instrukcja użytkownika 

10. Otworzy się okno Edycja pliku kontrolnego (rys. 74). Pole Wariant formularza wskazuje, że 
jest drugi plik dla jednostki czyli korekta. 

 

Rysunek 74. Plik JPK_VAT korekta  

 

11. W dalszych krokach postępuj jak w przypadku generowania nowych plików JPK: 

• Wygeneruj dane z pliku XML lub pobierz z serwisu komunikacyjnego, 

• Podpisz plik jednostkowy. 

12. Przygotuj korektę pliku głównego. Postępuj jak przy generowaniu korekty pliku 
jednostkowego: 

• Zagreguj pliki jednostkowe. W przypadku istniejących korekt plików jednostkowych 
do korekty pliku głównego zaczytane zostaną ostatnie podpisane wersje plików 
jednostkowych.  

• Podpisz plik główny. 

• Wyślij plik główny do MF 

• Pobierz status i UPO. 
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9. Korekta deklaracji VAT-7 dla jednostki nadrzędnej 

Od okresu X 2020 obowiązuje JPK_V7M, który zawiera część deklaracyjną. 

Deklaracja VAT-7 składana jest wyłącznie w celu dokonania korekty za okresy do 2020.09. 

 

W celu wykonania korekty deklaracji VAT należy: 

• Dokonać korekty pliku JPK-VAT 

• Dokonać korekty deklaracji VAT-7. 

 

9.1 Wygenerowanie korekty deklaracji VAT-7 

Poniżej opisano czynności, które należy wykonać, aby w programie finansowo-księgowym Foka 
można sporządzić korektę deklaracji VAT-7. 

1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT  
2. Wybierz z nawigatora Deklaracje VAT 
3. Wybierz okres, za który chcesz sporządzić korektę deklaracji VAT-7. np., 01 styczeń. 
4. Wskaż deklarację do korekty. 
5. Wybierz przycisk Edytuj z lewego dolnego rogu (rys.75). 

 

Rysunek 75. Wybór deklaracji VAT-7 do korekty 
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6. Wybierz z górnego menu Operacje 
7. Wybierz operację korekty (rys.76) 

 

Rysunek 76. 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.77) 

 

Rysunek 77. Korekta deklaracji VAT-7. Operacja korekty 
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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.78) 

 

Rysunek 78. 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. 

 

9.2 Wydruk Deklaracji VAT-7 

1. Przejdź do modułu: Rozliczenia VAT  
2. Wybierz z nawigatora Deklaracje VAT. 
3. Wybierz okres pliku np., 01 Styczeń 
4. W głównym oknie roboczym o nazwie Ewidencja sprawozdań wyświetlone zostaną sporzą-

dzone deklaracje.  
5. Zaznacz dokument, który chcesz wydrukować, a następnie z dolnego menu wybierz przycisk 

Edytuj. (rys.79) 
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Rysunek 79. 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.80) 

 

Rysunek 80. Opcja wydruku sprawozdania 
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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.81) 

 

Rysunek 81. 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 

 

 

 


