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Po pobraniu instalatora ze strony www.jpk-raportowanie.pl należy przejść przez

kroki instalacji.

Do instalacji aplikacji wymagane jest .NET Framework min. 4.8 oraz VSTO Runtime

2010.

W przypadku braku tych elementów na komputerze instalator sam je pobierze i

zainstaluje.

Zalecamy instalację w folderze:

- Program Files - jeśli każda aktualizacja ma być potwierdzana uprawnieniami

administratora

- AppData - jeśli aktualizacje mają przebiegać automatycznie.

Instalacja
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Zamknij wszystkie Excele.

Uruchom JPK Raportowanie z ikony na pulpicie lub menu start.

Przejdź do Excela.

1.

2.

3.

Jeśli powyższe kroki nie pomogą to sprawdź w Excelu czy JPK Raporotowanie nie

jest wyłączone. (Plik->Opcje->Dodatki)

JPK Raportowanie nie jest widoczne w Excelu
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Pierwsze uruchomienie
Po poprawnej instalacji w celu uruchomienia aplikacji otwórz program MS Excel.

W przypadku pojawienia się informacji o dodatku należy wybrać przycisk

akceptuj. Następnie program JPK Raportowanie powinien pojawić się na wstążce

programu Excel.

Wprowadzenie ustawień
Kliknij w przycisk „Ustawienia aplikacji”, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia

i rozpocząć pracę z programem. Po kliknięciu, pojawi się dodatkowe okno, w

którym będziesz mógł wprowadzić dane oraz sprawdzić aktualizacje dla

programu. UWAGA: Jednorazowo można zapisać w ustawieniach 100 firm (wersja

dla przedsiębiorstw i dedykowana)
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Aktualizacja oprogramowania

Kliknij w przycisk „Aktualizacje”, jeśli chcesz zmienić

ustawienia dotyczące automatycznej aktualizacji

programu.

Po kliknięciu pojawi się okno.

-Przesuń suwak w prawo jeśli chcesz, żeby program

automatycznie aktualizował się

podczas Twojej pracy

-Przesuń suwak w lewo, jeśli nie chcesz, by program

automatycznie aktualizował

się podczas Twojej pracy

- Kliknij „Sprawdź aktualizacje” – aby wymusić

aktualizację programu.
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Inne ustawienia

W ramach "Innych" ustawień można zdecydować, czy

każdy plik XML:

- powinien być testowany pod kątem poprawności

przy imporcie,

- powinien być testowany pod kątem poprawności

przy eksporcie.
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Wybieranie struktur
Kliknij przycisk „Struktura JPK”, wysunie się wtedy

lista struktur. Wybierz interesującą Cię strukturę.

Nazwa wybranej struktury pojawi się pod
ikonami: „Scal JPK”/ „Uzupełnij numerowanie”/
„Usuń zbędne formatowanie”.
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Wstawianie wzoru
Po przyciśnięciu „Wstaw wzór”, program sam wstawi zakładkę z odpowiedniej struktury.

Nazwa zakładki informuje o tym, jaka struktura została wybrana i jaka jej część jest w danej

chwili wyświetlana. Wszystkie komórki zostały odpowiednio sformatowane i będą

wyświetlały dane w odpowiednim formacie np. daty jako „rrrr-mm-dd”. 

- Pola białe – należy uzupełnić ręcznie 

- Pola szare – można uzupełnić ręcznie

- Pola pomarańczowe – uzupełniane są automatycznie 

UWAGA: Prosimy nie modyfikować pomarańczowych pól oraz komórki A1 – może to

spowodować błędne generowanie lub niemożność wygenerowania JPK.
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Importowanie JPK
Po kliknięciu przycisku „Importuj JPK”, pojawi się okno,

gdzie można wybrać plik JPK do importu w formacie XML. 

Wybierz plik i kliknij „Otwórz”. Zakładki zostaną dodane
automatycznie a w trakcie importu wykonamy testy pliku.

Scalanie JPK
W przypadku, kiedy zostały już wprowadzone dane lub
został pobrany jeden plik JPK istnieje możliwość wybrania
opcji „Scal JPK”. Dzięki temu dane
już wprowadzone nie zostaną utracone, a dane z
wybranego JPK – zostaną dołączone do używanego pliku.
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Uzupełnianie numerowania
W przypadku zakładek, które zawierają kolumny „Lp”, po
kliknięciu w przycisk „Uzupełnij numerowanie”, numery
automatycznie uzupełnią się.

Usuwanie zbędnego
formatowania
Kliknij w przycisk „Usuń zbędne formatowanie”, aby usunąć
niepotrzebne wiersze, które nie zostały wypełnione. Opcja
ta pozwoli zmniejszyć wielkość pliku MS Excel.

10



Zapisywanie jako XML
Po kliknięciu w przycisk „Zapisz
XML” otworzy się okno generowania JPK. Dzięki
niemu można wybrać firmę oraz
uzupełnić potrzebne dane: 

- nazwę systemu księgowego dla JPK VAT 

- numer rachunku bankowego dla JPK wyciągi
bankowe
- nazwę magazynu dla JPK magazyn 

 Można też wybrać zakres dat, których dotyczy
JPK (domyślnie program podpowiada początek i
koniec poprzedniego miesiąca).

Po wygenerowaniu pliku pojawi się wynik
testów.

Jeśli wybierzesz opcję "zapisz szczegóły" to sumy
kontrolne oraz wynik testów zgodności zostaną
zapisane dodatkowo w formacie txt (tak by
można było do nich w każdej chwili wrócić).

UWAGA - w przypadku konieczności edycji

danych w deklaracji V7M oraz V7K należy
zmodyfikować formułę poprzez dodanie/odjęcie
wartości. 11



Testowanie
Po kliknięciu w przycisk testuj XML należy
wybrać plik JPK, deklaracji VAT UE lub korekty
deklaracji VAT UE w formacie XML. Następnie
JPK Raportowanie wykona testy zgodności ze
strukturą opublikowaną przez Ministerstwo
Finansów.

Po wykonaniu testów JPK Raportowanie
wyświetli wynik.
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Deklaracje VAT UE
Sekcja deklaracje VAT UE jest przeznaczona do:

- generowania zestawienia danych do VAT UE i
korekty,

- importowania deklaracji VAT UE i korekty do
Excela,

- zapisywania deklaracji VAT UE i korekty w
formacie XML.

Zestawienie danych może być przygotowane na
podstawie:*

- JPK_VAT w wersji 2 i 3
- JPK_V7M oraz K (JPK_VDEK)

- zakładek VAT w JPK Raportowanie.

Korekta deklaracji powstaje poprzez zestawienie
dwóch różnych plików/zakładek.

Przed wygenerowaniem zestawienia danych
należy wybrać formę zakoąglania do pełnych
złotych (per kontrahent lub per transakcja).

*Informacja o transakcjach trójstronnych musi zostań wypełniona
ręcznie. 13



Deklaracje VAT UE
Po wygenerowaniu zestawienia danych można
dokonać ręcznych edycji.

W przypadku zestawienia do korekty deklaracji
dodatkowo oznaczony zostanie typ transakcji
(dodanie/usunięcie/zmiana/brak zmiany).

W przypadku niezmienionych transakcji nie
zostaną one zapisane w ekstrakcie XML.

W celu wczytania lub eksportu XML do/z e-

deklaracji, należy w aktywnym formularzu PDF
wybrać opcję Import/Eksport.
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Deklaracje VAT UE
Dolna sekcja formularza deklaracji / korekty VAT
UE nie podlega wypełnianiu.
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Aby aktywować lub zmienić licencję kliknij w przycisk LICENCJA. Po kliknięciu w przycisk, rozwinie się lista
ustawień. 

- Kliknij AKTYWUJ, jeśli chcesz aktywować licencję. Po kliknięciu pojawi się dodatkowe okno. Zostaniesz
poproszony o podanie klucza licencyjnego i adresu e-mailowego.

- Kliknij REWERYFIKUJ Z SERWEREM, jeśli chcesz, aby Twoja licencja została ponownie sprawdzona z serwerem. 

- Kliknij DEZAKTYWUJ, jeśli chcesz przestać korzystać z programu lub chcesz przenieść licencję na inny komputer.
- Po kliknięciu GENERUJ ŻĄDANIE DEMO OFFLINE pojawi się okno wyboru miejsca zapisu pliku żądania aktywacji
wersji testowej.
- W przypadku, gdy otrzymają Państwo plik potwierdzenia aktywacji, należy wybrać AKTYWUJ DEMO OFFLINE i
następnie wskazać plik. Aplikacja powinna przejść do wersji testowej.

Zarządzanie licencją
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Informacje o programie
Kliknij w przycisk „O programie”.

Otworzy się dodatkowe okno, gdzie znajdziesz podstawowe informacje
o JPK Raportowanie. Będziesz mógł także napisać do nas wiadomość i
przejść na naszą stronę.

17



Zgłaszanie problemu
Jeśli pojawi się jakikolwiek
problem z programem, możesz go zgłosić za pomocą przycisku
„Zgłoś problem”. Po
kliknięciu pojawi się domyślny program pocztowy z
wypełnionym adresem, tytułem
oraz załączonym plikiem błędów, który ułatwi naszej firmie
weryfikację
problemu.
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Zamawianie licencji

Kliknij w przycisk „Zamów licencję” – zostaniesz

przeniesiony na

stronę programu, gdzie możesz zakupić licencję

JPK Raportowanie.
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JPK Courier
W celu uruchomienia aplikacji JPK Courier należy wybrać przycisk "Wyślij JPK" z

poziomu JPK Raporotwanie lub ikonkę JPK Courier na pulpicie.

Wysyłanie dokumentów
W ramach aplikacji JPK Courier można wysłać dowolny plik JPK oraz dowolną

deklarację podatkową w XML. W tym celu należy wybrać typ podpisu (JPK -
podpis kwalifikowany lub Deklaracje - podpis kwalifikowany).

Karta kryptograficzna z podpisem kwalifikowanym musi być podłączona do

komputera przed uruchomieniem aplikacji JPK Courier!
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By wybrać podpis, którego użyjemy należy kliknąć

przycisk zaznaczania na liście podpisów. Wybrany

podpis powinien wyświetlić się pod listą.

Adres środowiska - jeśli chcemy przetestować wysyłkę

i nie składać deklaracji/JPK do urzędu skarbowego

środowisko powinno być ustawione jako Testowe.

W celu złożenia deklaracji/JPK do urzędu
skarbowego należy wybrać środowisko
PRODUKCYJNE.



JPK Courier
Proces wysyłki.

Wybieramy podpis.

Ustawiamy środowisko.

Klikamy przycisk "Wyślij dane" i wskazujemy wygenerowane JPK lub deklarację

w XML.

Aplikacja sprawdza techniczną poprawność dokumentu - jeśli dokument nie

jest poprawny, to pojawi się pytanie czy wysyłka powinna być kontynuowana.

Pojawia się okno z prośbą o podanie PINu do podpisu kwalifikowanego.

Dokument jest wysłany.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 Jeśli aplikacja nie ma dostępu do sieci

Internet, to wysyłka nie będzie możliwa.

 Jeśli w trakcie wysyłki karta z podpisem

zostanie odłączona, to aplikacja poinformuje

o błędzie.

 Jeśli w ramach jednej sesji wysyłamy

kolejny dokument, to podanie PINu może

nie być konieczne (jest to zależne od

dostawcy podpisu kwalifikowanego).

Komunikaty błędów
1.

2.

3.



JPK Courier
Testy dokumentów

W ramach sekcji menu Testy można wykonać testy

dowolnego pliku JPK lub deklaracji w XML.

W tym celu należy wybrać przycisk Wybierz pliki
XML. Uwaga - w ramach okna wyboru można

wskazać wiele plików równocześnie.

Po wykonanych testach na liście wyświetli się

nazwa pliku, wynik testu oraz ewentualne testy.

Przy pomocy przycisku "x" można wyczyścić listę, a

przycisku pobieranie - zapisać wyniki do

skoroszytu Excel.
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JPK Courier
Archiwum wysyłek
Aplikacja przechowuje informacje o wszystkich wysłanych

dokumentach (w kolejności od najnowszych do

najstarszych).

Z poziomu archiwum można sprawdzić status wysyłki

(ikonka strzałki) oraz pobrać UPO (ikonka dokumentu), a

także usunąć wpis (ikonka kosza).

Przycisk pobierz historię pozwala na odświeżenie listy

archiwum.

W ramach archiwum możemy znaleźć: numer referencyjny
wysyłki, rodzaj wysyłki, rodzaj dokumentu, okres za który
został wysłany dokument, podmiot który wysłał dokument,
datę statusu wysyłki, wysyłka testowa (zaznaczone jeśli
wysyłka testowa, odznaczone jeśli produkcyjna) kod i
status.
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Wymagania techniczne
System:
- Windows 7 SP1 32 bit

- Windows 7 SP1 64 bit

- Windows 8.1 32 bit

- Windows 8.1 64 bit

- Windows 10 32 bit

- Windows 10 64 bit

Oprogramowanie:
- .NET framework min 4.8

- Narzędzia Visual Studio 2010 Tools dla pakietu Office

Runtime w najnowszej wersji

- DirectX min 11

- czytnik PDF

- Pakiet Microsoft Office zawierający program Excel w

wersji: 

2010 32 bit, 

2010 64 bit,  

2013 64 bit, 

2016 32 bit,   

365.

2013 32 bit, 

2016 64 bit,

2019 32 bit.

2019 64 bit,

Sprzęt:
- dostęp do

sieci Internet

- odblokowane porty 80 i 443 (w celu aktywacji licencji)

- min. 200 Mb wolnego miejsca na dysku

- procesor: min. 1GHz

- min. 2Gb RAM
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JPK Raportowanie

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa 

AIT. SP. Z O.O.

+48 508 737 988

NUMER TELEFONU

kontakt@ait.group

ADRES EMAIL


