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1. Kiedy scalanie JPK jest niezbędne? 

 

 

Jednolity plik kontrolny JPK-VAT, zawierający szczegółowe dane o transakcjach za dany miesiąc, 
każdy płatnik VAT musi wysyłać elektronicznie do MF od stycznia 2018r.  
 
MF przyjęło tu zasady: 
 
• Jeśli podatnik wyśle kilka plików JPK za ten sam miesiąc, to kolejny plik jest traktowany jak 

korekta zastępująca zawartość poprzedniego 
 

• Decyduje kolejność wysłania. Znaczniki korekty zawarte w JPK nie mają znaczenia.  
 

• Wynika stąd, że należy wysyłać jeden plik za miesiąc. Jeśli prowadzimy kilka oddzielnych 
ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, to przed wysłaniem trzeba scalić dane w jeden plik JPK. 
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2. Scalanie plików JPK w programie FINKA 
 

 
       Programy FINKA-FK, FINKA-KPR i FINKA-MIKRO mogą być wyposażone w moduł przeglądania i 
scalania JPK. Scalanie można wykonywać w dwóch trybach: 
 

• A. Gdy chcemy uzyskać scalony plik JPK do wysłania – wówczas: 
• W menu Przeglądanie i scalanie JPK wywołujemy Otwórz plik 
• Kolejne pliki dopisujemy przez Dopisz plik 
• Wywołujemy Zapisz, następnie scalony plik można wysłać 
• Przez cały czas widoczne są aktualne pozycje zakupu i sprzedaży w JPK oraz ich 

sumy. 
 

• B. Gdy chcemy uzyskać scalony plik JPK oraz deklarację VAT-7 do wysłania: 
• Do ewidencji dodajemy pojedyncze zapisy zawierające sumy plików JPK 

otrzymanych z zewnątrz 
• Dopisujemy kolejne pliki jak wyżej, lecz z opcją „usuń pozycję sprzedaży / zakupu 

[program proponuje usunięcie pozycji o takiej kwocie, jak suma dołączanego pliku. 
Użytkownik może wybrać pozycję do usunięcia lub z tego zrezygnować.] 

• Następnie można wysłać scalony plik JPK  
• Deklaracja VAT-7 lub VAT-7K sporządzona automatycznie obejmie komplet 

danych, gdyż program FINKA sporządza ją na podstawie ewidencji, a nie JPK. 
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2.1 Scalanie plików JPK – proste dodawanie plików 
 

Należy wywołać menu Przeglądanie i scalanie JPK 
 

 
 

Następnie wywołujemy kolejno:  Otwórz, Dopisz plik, Zapamiętaj 
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2.2 Scalanie plików JPK z automatycznym generowaniem deklaracji 
 

 
Jeśli mamy dane w postaci częściowych ewidencji VAT – na przykład prowadzonych w centrali firmy 
i w kilku oddziałach – to dobrym rozwiązaniem może być: 
 

• Otrzymanie częściowych JPK z poszczególnych oddziałów 
 

• Wpisanie do ewidencji VAT w centrali pojedynczych zapisów zawierających sumy 
poszczególnych JPK. Sumy można sprawdzić w menu Przeglądanie i modyfikacja JPK. 
Ilustracja poniżej. 
 

• Utworzenie deklaracji VAT za dany miesiąc lub kwartał. Deklaracja zawiera wówczas 
prawidłowe sumy dla całej firmy 
 

• Wygenerowanie JPK według danych w centrali 
• Uwaga: W programach FINKA zaleca się najpierw utworzenie deklaracji VAT, a 

następnie JPK. Jeśli deklaracje są kwartalne, to tylko JPK za ostatni miesiąc 
kwartału należy poprzedzić utworzeniem deklaracji 
 

• Uwaga 2: Tak wygenerowany JPK zawiera dane z ewidencji, czyli: 
- ogólne sumy zakupu i sprzedaży są prawidłowe 
- zamiast szczegółowych pozycji zakupu i sprzedaży z oddziałów znajdą się tam 
jednak pozycje zbiorcze 
 

• Następnie należy wywołać scalenie JPK z centrali z plikami JPK z oddziałów, z jednoczesnym 
usunięciem zapisów zbiorczych z JPK. Ilustracja poniżej. 
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Ilustracja: po otwarciu pliku JPK w menu Przeglądanie i modyfikacja JPK otrzymujemy ekran zawartości JPK. Na tym ekranie w zakładkach 
Sprzedaż i Zakup widoczne są poszczególne zapisy oraz podsumowanie wartości pliku JPK. 
 
Przycisk F8-więcej kolumn pokazuje szczegółowe kolumny wartościowe zawarte w JPK. Kolumny te odpowiadają oznaczeniom pozycji w deklaracji 
VAT-7 lub VAT-7K – na przykład K_10 to pozycja 10 deklaracji (sprzedaż zwolniona z VAT), zaś K_19 i K_20 to kwoty netto i VAT w stawce 23%. 
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Ilustracja: po wywołaniu F11 Dopisz plik program: 
- podaje wartości odczytane z pliku, który chcemy dołączyć do pliku otwartego wcześniej 
- jeśli w pliku wcześniej otwartym znajdzie zapisy zbiorcze, o sumach równych sumom pliku dopisywanego, to pyta, czy dopisywany plik ma 
zastąpić te zapisy 
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3. Inne metody scalania JPK 
 

 
       W Internecie można znaleźć szereg narzędzi do manipulacji plikami JPK, w tym do scalania 
tych plików. Korzystając z nich, należy przynajmniej po pierwszym użyciu sprawdzić efekty pracy ze 
względu za ściśle określoną strukturę JPK, która niestety jest trudno czytelna dla użytkownika. 
 
Przeglądanie pliku w trybie ręcznym (nie tabelarycznym, jak w przykładzie powyżej) można 
wykonać za pomocą 

• Dowolnej przeglądarki internetowej – zwykle przeglądarka może też otworzyć lokalny plik 
JPK 

• Lub za pomocą bezpłatnego programu Microsoft-u „Notepad++” 
• Notepad++ pozwala także na redagowanie pliku, jednak przy danych obejmujących więcej 

niż klika pozycji jest to już bardzo utrudnione z uwagi na mają czytelność pliku. 
 

 
Poniżej fragment pliku JPK zapierający jedną pozycję sprzedaży.  

Zawiera on fakturę na kwotę netto 1000 zł + 230 zł VAT. Kwoty wpisane są, zgodnie z numeracją pozycji na deklaracji VAT, do 
pól 19 i 20. 

                                                               <SprzedazWiersz typ="G"> 
                                                                              <LpSprzedazy>1</LpSprzedazy> 
                                                                              <NrKontrahenta>9999999999</NrKontrahenta> 
                                                                              <NazwaKontrahenta>dostawca x</NazwaKontrahenta> 
                                                                              <AdresKontrahenta>00-000 miasto, ulica 11</AdresKontrahenta> 
                                                                              <DowodSprzedazy>FV 18/2017</DowodSprzedazy> 
                                                                              <DataWystawienia>2017-05-01</DataWystawienia> 
                                                                              <K_19>1000.00</K_19> 
                                                                              <K_20>230.00</K_20> 
                                                              </SprzedazWiersz> 
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Więcej E-booków dostępnych jest na http://finka.pl/strefa-uzytkownika/e-book. 
 
Pełna oferta programów księgowych, sprzedażowych i kadrowo-płacowych dostępna na www.finka.pl. 
 
 

 
 

 
 
Zdjęcie okładki E-booka pochodzi ze strony www.fotolia.pl, Autor: cristianstorto. 
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