
 

 

                                                       Jak stworzyć JPK?  

 

 

    Dlaczego warto korzystać z JPK Raportowanie?  

Prostota obsługi. Nie musisz uczyć się nowego programu - Excela już dobrze znasz.  

Brak dodatkowych opłat. Nie musisz płacić za aktualizację i dostosowanie. 

Elastyczność w modyfikowaniu danych. Wystarczy, że klikniesz  w komórkę Excela, aby zmienić                  

   wartości.  

Wszystkie struktury znajdują się w jednym miejscu. Już nie musisz posiadać kilku różnych  

     programów do tworzenia JPK.  

Możliwość zapisu wielu nagłówków. Dzięki temu możesz generować JPK dla wielu różnych firm.  

Łatwość scalania plików. Możesz łączyć ze sobą wiele plików JPK.  

Brak ograniczenia ilości danych. Dzięki JPK Raportowanie możesz stworzyć JPK nawet  

    z miliona rekordów.  

Import JPK w formacie XML bezpośrednio do Excela. Możesz pobrać JPK, zmodyfikować  

    go w Excelu i znów wygenerować XML gotowy do wysyłki.  

Ograniczenie ryzyka błędów. Program sprawdzi Twoją pracę dzięki wbudowanym walidacjom.  

 

Czym jest JPK Raportowanie?        

Jest to dodatek do Microsoft Excel, który służy do  

generowania plików JPK we wszystkich strukturach  

w formacie XML.  

Nie musisz dostosowywać swojego systemu  

księgowego.  

Wystarczy, że posiadasz pakiet Office.  

JPK można stworzyć w notatniku. Jednak jest to niezmiernie trudne ze względu na mnogość różnych danych i złożo-

ność struktur. Można też użyć różnego rodzaju programów, będących dodatkami do systemów księgowych, ale w 

takim przypadku często edycja danych bez udziału autora aplikacji staje się niemożliwa.  

Można też użyć najprostszego rozwiązania— czyli programu JPK Raportowanie, który błyskawicznie konwertuje 

nieprzyjazne dla użytkownika dane w formacie XML do Excela. Po naniesionych zmianach program sprawdzi i przy-

gotuje dane w formacie XML— plik będzie gotowy do wysyłki.  
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Dzięki JPK Raportowanie Twój Excel stanie się intuicyjnym i wydajnym narzędziem do obsługi JPK. 

Jak działa JPK Raportowanie?        
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Masz pytania?        

JPK Raportowanie, po zainstalowaniu, pojawia się jako zakładka na wstążce program MS Excel. 

Aby rozpocząć pracę, należy wybrać strukturę JPK z opcji aplikacji oraz zakładki z wzorem danych. 

Na ekranie pojawi się schemat wypełniania danych z polami obowiązkowymi, nieobowiązkowymi 

i automatycznymi. Można też pobrać gotowy  

JPK, a także scalić go z innym plikiem.  

Po edycji danych, można je wyeksportować do 

odpowiedniej struktury JPK w formacie XML. JPK 

Raportowanie zadba o to, aby dane były spójne i 

zgodne z wymogami pól JPK. Dzięki temu użyt-

kownik ma pewność, że tak przygotowany JPK 

jest poprawny i gotowy do wysyłki do Minister-

stwa Finansów.  

Struktury, które obsługuje JPK Raportowanie:  

 

JPK VAT  

JPK Ewidencja przychodów  

JPK Faktury  

Jak zamówić JPK Raportowanie?  

Wejdź na www.jpk-raportowanie.pl,  

Przejdź do sekcji Zamów program,  

Wybierz interesujący Cię pakiet,  

Wypełnij formularz,  

Wprowadź klucz licencyjny i zacznij korzystać. 

Przykład struktury JPK VAT 

JPK Księgi rachunkowe 

JPK Magazyn 

JPK Podatkowa księga przychodów i rozchodów 

JPK Wyciągi bankowe 

Wejdź na www.jpk-raportowanie.pl 

Napisz do nas: kontakt@ait.group 

Skontaktuj się z naszym specjalistą:  

Patryk Matuszewski: patryk.matuszewski@ait.group, tel. 508-737-988 


