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1. Przygotowanie danych dla wymaganego formatu XML

1.1. Działania przygotowawcze przed wystawieniem faktury sprzedaży

- uzupełnienie kodów towarowych o znacznik JPK typu GTU

-pojedynczo, w edycji towaru przez wybór pozycji dla  pola kod GTU: 

-grupowo, w funkcji magazynowej Magazyn > Operacje >Seryjna zmiana danych

(wywołanie dla przygotowanej listy "Wybierz rodzaj zmiany" > "Zmiana kodu GTU")

 

- uzupełnienie kodów usługowych o znacznik JPK typu GTU lub EE

-pojedynczo, w edycji usługi przez wybór pozycji dla  pola Znacznik JPK: 

 - grupowo, na wyborze z listy Usług  (z +Shift lub +Ctrl) przez wywołanie z graficznego paska

narzędziowego "Przypisz kody GTU"

1.2. Uzupełnienie  lub  sprawdzenie  znaczników  przypisanych  do  dokumentów
sprzedaży i zakupu

- w pełnym zakresie znaczników sprzedażowych JPK w funkcji "Dane dodatkowe JPK"
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- wywołanie z menu modułu Dokumenty sprzedaży dla zatwierdzonego dokumentu na liście

(Operacje>  Dane dodatkowe JPK)

- wywołanie z graficznego paska narzędziowego okna poglądu dokumentu sprzedaży

(Wymaga uprawnienia: Dane dodatkowe JPK  z Administracja> 

Firma>Zarządzanie użytkownikami z części dotyczącej faktur sprzedaży) 

- w pełnym zakresie znaczników zakupowych JPK w funkcji "Dane dodatkowe JPK"

- wywołanie z menu modułu Dokumenty zakupu dla zatwierdzonego dokumentu na liście

(Operacje>  Dane dodatkowe JPK)

- wywołanie z graficznego paska narzędziowego okna poglądu dokumentu zakupu
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 (Wymaga uprawnienia: Dane dodatkowe JPK  z Administracja> 

Firma>Zarządzanie użytkownikami z części dotyczącej faktur zakupu) 

Uwaga:  Wywołanie  ikony  "JPK"  w  module  Dekretacji  na  liście  dokumentów  sprzedaży  przed

zadekretowaniem do bufora FK  udostępnione zostało w dwóch trybach:

- tryb pełny podglądu/zapisu znaczników dla wyboru pojedynczego dokumentu

-  tryb  uproszczony  poglądu/zapisu  grupowego   MPP-SW-EE-TP-GTU  dla  "multi"  wyboru  i

zaznaczeniu min. 2 pozycji z listy

1.3. Uzupełnienie znaczników JPK dla ręcznych wpisów/dekretów księgowych bez
dokumentu źródłowego ISOF

- w module  ISOF-FK w Raporty>Zestawienia okresowe >Rejestr VAT w oknie funkcji „Pokaż dokumenty”

poprzez przycisk  [ Dane dodatkowe JPK ]

- 6 -



JPK_V7 w systemie ISOF

-  w module  ISOF-KPR na liście kolumn KPR poprzez wybór wpisu i  wywołanie ikony [JPK]  graficznego

paska narzędziowego
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2. Wygenerowanie i zapisanie danych w wymaganym formacie XML

- wywołanie generacji  struktury JPK-V7 z deklaracją dostępne jest z aktualnej lokalizacji menu głównego

ISOF: Rachunkowość>Jednolity Plik Kontrolny > JPK – Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  oraz podobnego

wywołania z podmenu modułów księgowych FK/KPR

2.1. Wizualizacja zgromadzonych danych przed ich zapisem do DMS lub eksportem
do pliku XML klawisz „Pokaż”

-  funkcja  została  uzupełniona  o  możliwość  określenia  Generowanych  węzłów:  [v]Deklaracja  VAT,

[v]Sprzedaż, [v]Zakup

-  nowe  kolumny  odpowiadające  znacznikom  JPK dla  wierszy  dotyczących  sprzedaży  i  zakupu  z

automatycznym oznaczeniem ich występowania przy danym dokumencie.

Uwaga:  Aby  zweryfikować/zapisać  pełen  zestaw  JPK-V7  czyli  cześć  deklaracyjną  z  ewidencyjną

dokumentów  sprzedaży  i  zakupu  należy  wcześniej,  w  dotychczasowej  obsłudze  deklaracji  VAT,

utworzyć/zatwierdzić deklarację techniczną VAT-7 wersja 21.

Uwaga: Opcja systemowa fk_VAT7_kwartalna = 1 steruje wymagalnością generowania węzła [v]Deklaracja

VAT tylko w trzecim w miesiącu danego kwartału z deklaracją techniczną VAT-7K

2.2. Zapis struktury JPK_V7 jako pakiet danych (sesja MF w DMS) do zatwierdzenia
dla późniejszego podpisu lub eksportu XML 

klawisz „Zapisz”
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- po zapisaniu pełnego zestawu danych VAT i powrocie do listy obsługi sesji MF funkcja podpisu i wysyłki z

zakładniki”  Obsługa automatyczna” lub eksportu do pliku XML dostępnej z zakładni „Obsługa ręczna” -

pozostaje analogiczna jak w miesiącach poprzednich.
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O firmie HEUTHES
Firma HEUTHES sp.  z o.  o.  jest  od 1989 roku pewnym, wiarygodnym i

sprawdzonym  dostawcą  oprogramowania  dla  przedsiębiorstw  i

bankowości. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.),

a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i

Grupa  BPS  oraz  bank  SGB-BANK  SA i  Spółdzielcza  Grupa  Bankowa)

obejmujących  559  Banków  Spółdzielczych  z  siecią  4444  placówek.

Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z

sektora MSP.
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