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Witamy w świecie JPK!

Cieszymy się, że zdecydowałeś się na wybór naszego programu. Upewnij się, że posiadasz wszystkie 
niezbędne narzędzia, programy i usługi, aby prawidłowo przetwarzać pliki JPK.

Kopia Elektroniczna EJ JPK pozwoli Ci zachować wszystkie dane programu w sposób bezpieczny. 
Wszystkie informacje zostaną zachowane w formacie XML, który nie wymaga posiadania żadnej 
specjalnej aplikacji.

Abonament Serwisowy Premium zapewni Ci wsparcie naszych specjalistów dokładnie wtedy, 
gdy będziesz go najbardziej potrzebować. Ryczałtowa opłata za tę usługę pozwala przewidzieć koszty 
użytkowania oprogramowania w Twojej rmie.

Kopia Elektroniczna EJ Plus zapewnia możliwość wymiany danych z Twoim doradcą podatkowym 
w formacie JSON oraz XML, nadającym  się do automatycznego przetwarzania. Możesz także na tej 
podstawie tworzyć własne rozwiązania i wykorzystać swoje dane gdzie tylko chcesz.

Bezpieczeństwo nie ma ceny. Zadbaj o nie już dziś!

Gwarancja JPK

W razie wszczęcia kontroli podatkowej oferujemy udostępnienie aktualnej licencji uzupełniającej tak, 
byś mógł samodzielnie przygotować odpowiednie pliki kontrolne. 

Wystarczy, że posiadasz:
✔ regularnie opłacaną licencję na kwalikujący program z naszej oferty, 
✔ posiadasz prawidłowo zabezpieczone dane w programie, 
✔ korzystasz nieprzerwanie z usługi Abonament Serwisowy. 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo podatkowe. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany przechowywać swoje dane 
w formie elektronicznej przez cały okres dopuszczalności kontroli podatkowej. 

Sprawdź szczegółowe warunki tej usługi na stronie
www.jzk.pl/gwarancja-jpk

Pamiętaj, że warunkiem jest regularne wykonywanie kopii zapasowych na trwałym 
nośniku CD/DVD, przechowywanym w bezpiecznym miejscu poza siedzibą Twojej rmy.



Skontroluj swoje dane, zanim zrobi to fiskus

Jeśli samodzielnie prowadzisz księgowanie w programie, upewnij się, że robisz to prawidłowo. Nawet 
jeśli robi to ktoś inny, samodzielnie sprawdź wszystkie dane. Zwerykuj daty wystawiania faktur i opisy 
towarów. Dla każdej faktury przygotuj prawidłowy opis zdarzenia podatkowego. 

Sprawdź, czy dane kontrahentów są prawidłowe, a kwoty pokrywają się z obrotami na Twoich rachunku. 
Pamiętaj, że Twój bank przygotuje dla urzędu skarbowego plik JPK_WB, w którym widać wszystkie 
wpłaty Twoich klientów. Upewnij się, że wystawiasz faktury zaliczkowe w przypadku wpłat z góry.

W przypadku dokumentów zakupowych zwróć uwagę na datę otrzymania faktury. Twoje zakupy 
widoczne w pliku JPK_VAT zostaną automatycznie porównane ze sprzedażą widoczną w pliku 
JPK_VAT wysłanym przez Twojego kontrahenta. Jeśli otrzymałeś korektę, wprowadź ją odpowiednio.

Nawet jeśli korzystasz z usług doradcy podatkowego, przygotuj swoje własne pliki JPK. Zażądaj od 
księgowej kopii plików JPK, które wysyła w Twoim imieniu. Przesyłaj je swoje pliki JPK do porównania. 
W razie kontroli podatkowej odpowiedzialność karno-skarbowa i tak jest zawsze po Twojej stronie. 
Upewnij się, że nie masz nic do ukrycia.

Przygotowanie e-Deklaracji oraz plików JPK

Po zakończeniu miesiąca sprawdź, czy wprowadzone zostały prawidłowo wszystkie dokumenty. 

✔ Użyj funkcji Zassij dane w modułach Książka oraz VAT, aby utworzyć wpisy księgowe. 
Sprawdź koniecznie, czy wpisy w tych rejestrach są prawidłowe i rzetelne. Zamknij rejestry.

✔ W module VAT wygeneruj e-Deklarację oraz plik JPK_VAT, oba w formacie XML. 
Upewnij się, że kwoty są prawidłowe, a dane z podsumowania obu plików pokrywają się.

✔ Wyślij pliki. Zapisz otrzymane urzędowe potwierdzenia odbioru UPO. 
Opis sposobu wysyłki znajdziesz na stronie www.jzk.pl/JPK

Przygotuj i zachowaj do kontroli pozostałe wymagane pliki: JPK_FA · JPK_MAG · JPK_PKPIR. 
Te pliki wyślesz dopiero na żądanie urzędu skarbowego, ale musisz je mieć przygotowane wcześniej.

Pamiętaj, żeby przynajmniej raz w miesiącu wykonać pełną kopię zapasową wszystkich plików na 
trwałym nośniku CD lub DVD, przechowywanym w bezpiecznym miejscu poza siedzibą Twojej rmy. 
Pamiętaj o kopii zapasowej nawet wtedy, gdy Twoje podatki rozlicza ktoś inny.

Wprowadzanie danych

Zadbaj o porządek w danych. Korzystaj z dostępnych usług on-line JZK, na przykład pobierając dane 
kontrahentów z bazy REGON ONLINE. Upewnij się, czy kontrahent, od którego otrzymałeś fakturę, 
faktycznie prowadzi działalność, jest zarejestrowany jako czynny płatnik VAT i podał dobry adres.

Wprowadzaj wszystkie dane rzetelnie. Fakturę wystawiaj natychmiast po wykonaniu usługi lub 
dostarczeniu towaru, podając prawidłowe daty i kwoty. Nigdy nie poprawiaj faktur ani innych 
dokumentów księgowych, do tego służą dokumenty korygujące.

Jeśli wprowadzasz dokumenty zakupowe, zrób to bardzo dokładnie. Nawet drobna niezgodność kwoty, 
opisu lub numeru faktury zakupowej może spowodować wezwanie do wyjaśnień. Wykorzystaj dostępną 
w programie funkcję importu danych w formie elektronicznej, w szczególności z plików JPK_FA.

Do wszelkich ruchów magazynowych użyj dokumentów WZ, PZ lub RW. Pamiętaj, że poprawność 
i rzetelność rozliczenia magazynu jest również przedmiotem kontroli. Wykonuj rzetelny remanent.

Pamiętaj, że w plikach JPK widoczne jest bardzo wiele informacji, a ich werykacja odbywa się 
całkowicie automatycznie. Jeśli zauważysz błąd, skoryguj go i wyślij nowy plik JPK.


