
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obsługa JPK_V7 w programie 
Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT 

 



 
  www.progman.wolterskluwer.pl 

 
 

Uwaga w niniejszej instrukcji założono, że w Kontroli Budżetu/Zbiorczym VAT 

znajdują się już przesłane przez jednostki podległe pliki JPK_V7. 

Obsługa JPK_V7 jednostkowych 

W celu wyświetlenia nadesłanych plików JPK_V7 należy przejść do kartoteki VAT i z menu wybrać 

JPK_V7 

 

Po wybraniu opcji pojawi się okno z widocznymi dla konkretnej jednostki przesłanymi plikami JPK_V7 

(odpowiednimi dla roku, który jest wskazany). 

 

 

http://www.progman.wolterskluwer.pl/
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Przesłany plik należy zweryfikować pod kątem formalnym i merytorycznym i nadać odpowiedni status 

klikając przycisk Zmień. 

 

Otrzymany -  status nadawany automatycznie. Jest to status tymczasowy do momentu weryfikacji.  

Po weryfikacji powinien zostać nadany status Zatwierdzony lub Błędny. 

Błędny – nadawany jest w sytuacji, gdy JPK_V7 zawiera błędy formalne/merytoryczne. Ten status 

zobowiązuje do ponownej wysyłki wersji tej samej wersji pliku JPK_V7 (jeśli status błędny dotyczył 

JPK_V7 pierwotnego, to jednostka podległa zobowiązana jest wysłać ponownie wersję pierwotną). 

Zatwierdzony – nadawany jest w sytuacji, gdy nie stwierdzono żadnych błędów. Ten status spowoduje, 

że ponowna wysyłka tej samej wersji pliku nie będzie możliwa. Jednostka podległa chcąc przesłać 

zmieniony plik JPK zobowiązana będzie do przesłania korekty. 

Wraz z plikiem JPK_V7 przesyłane są dodatkowo rejestry zakupu i sprzedaży. Ich wydruki są możliwe 

zarówno dla pojedynczej jednostki jak i zbiorczo (wszystkich jednostek). 

 

Przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 

Proces konsolidacji i przygotowania zbiorczego pliku JPK_V7 jest zbliżony do funkcjonalności tworzenia 

wcześniej funkcjonującej deklaracji VAT-7. 

Aby stworzyć zbiorczy plik JPK_V7 należy przejść do kartoteki VAT i z menu wybrać Zbiorczy JPK_V7. 
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Użytkownik ma również możliwość przygotowania zbiorczego JPK_V7 według ustalonych przez siebie 

kryteriów, np. wg grup jednostek lub jednostek. Należy także wskazać statusy JPK_V7, które mają 

podlegać sumowaniu (domyślnie uwzględniane są JPK_V7 Zatwierdzone).  

W oknie sporządzenia zbiorczych JPK_V7 umieszczono opcję „uwzględnij korekty”, po zaznaczeniu 

której w obliczeniach uwzględniane są kwoty przesłanych JPK_V7 opatrzonych znacznikiem „korekta”.  

O sposobie zaokrągleń decyduje znacznik „zaokrąglenie do pełnych złotych”.  

Po zdefiniowaniu wszystkich kryteriów należy wybrać przycisk Oblicz, który spowoduje 

wygenerowanie zbiorczego pliku JPK_V7. 

 

 

Przygotowany plik po pozytywnej weryfikacji formalno-merytorycznej powinien otrzymać status 

„zatwierdzona” (kolumna Stan weryfikacji). Chcąc przekazać plik do Urzędu Skarbowego, należy go 

wyeksportować do XML (Eksport do pliku XML) i przesłać przy użyciu bezpłatnego narzędzia 

dostępnego na stronie: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client.  

Po wysłaniu należy ręcznie ustawić status na Wysłany (Ustaw jako wysłane).  

 

 

 

JPK_V7 cząstkowe i skonsolidowane 

Istnieje również możliwość przygotowywania JPK_V7 skonsolidowanego na podstawie JPK_V7 

cząstkowych. W tym celu należy wejść w Ustawienia-Parametry-Dodatkowe i zaznaczyć parametr 

„Możliwość przygotowania cząstkowych i skonsolidowanych deklaracji zbiorczych”. Po zaznaczeniu 

tego parametru w oknie przygotowania zbiorczego pliku JPK_V7 widoczne są dwie zakładki: JPK 

cząstkowe oraz JPK skonsolidowane. Przygotowanie JPK _V7 cząstkowego jest analogiczne jak  

w przypadku niewłączonego parametru, o którym mowa powyżej. 
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JPK _V7 skonsolidowane należy przygotować przyciskiem Stwórz dekl. skonsolidowaną, uprzednio 

nadając status „Zatwierdzony” dla zbiorczych JPK_V7 cząstkowych. Taka dwuetapowość w obliczaniu 

zbiorczych JPK_V7, pozwala lepiej zorganizować pracę użytkowników systemu, co w efekcie przekłada 

się na przejrzystość merytorycznej weryfikacji dokumentu.  

Doskonale sprawdzi się w większych jednostkach, w których poszczególni pracownicy są 

odpowiedzialni za określoną grupę jednostek, np.:  

• Użytkownik 1 – odpowiedzialny za przygotowanie JPK_V7 cząstkowego z jednostek 

oświatowych, 

• Użytkownik 2 – odpowiedzialny za przygotowanie JPK_V7 cząstkowego z jednostek 

pozaoświatowych, 

• Użytkownik 3 – odpowiedzialny za przygotowanie JPK_V7 cząstkowego z organu, 

• Użytkownik 4 – odpowiedzialny za przygotowanie skonsolidowanego JPK_V7, w skład którego 

wchodzą zweryfikowane i zatwierdzone przez poszczególnych użytkowników JPK_V7 

cząstkowe. 

 

Obsługa korekt JPK_V7 

Korekta może być przygotowana tylko i wyłącznie wtedy, gdy stan weryfikacji Zbiorczego pliku JPK_V7 

ustawiony jest na „zatwierdzona”. 

Ważną rolę odgrywa znacznik „uwzględnij w korekcie pierwotne JPK”, który określa czy do wyliczenia 

korekty zbiorczego JPK_V7 mają być brane również nadesłane przez jednostki pierwotne JPK_V7.  

W przypadkach, gdy jednostka podległa prześle korektę swojego pliku JPK_V7, w której wprowadzone 

zmiany nie wpływają na podstawę opodatkowania, a co za tym idzie część deklaracyjna pozostaje 

pusta, to zaznaczenie tego parametru spowoduje, że zarówno pierwotny JPK_V7 jak i nadesłana 

korekta zostaną przez system potraktowane jako całość (pierwotny JPK_V7 będzie uzupełnieniem dla 

nadesłanej korekty). 

W sytuacji gdy poprawione dane w przesłanej przez jednostkę podległą korekcie JPK_V7 mają wpływ 

na podstawę opodatkowania, to parametr ten nie ma wpływu na przygotowywane dane. 

 

Aby stworzyć korektę należy ustawić się na zbiorczym pliku JPK_V7, dla którego ma zostać ona 

wygenerowana i kliknąć w przycisk Stwórz korektę.  
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Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym można dodatkowo zdefiniować kryteria przygotowania 

korekty. 

 

Parametry przygotowania korekty działają analogicznie jak parametry przygotowywania pierwotnej 

wersji zbiorczego pliku JPK_V7. Po zatwierdzeniu na liście przygotowanych plików pojawi się oznaczona 

zielonym kolorem korekta. 

 

Dalsze postępowanie z przygotowaną korektą jest analogiczne jak w przypadku pierwotnej wersji. 

Korekty cząstkowe i skonsolidowane  

Chcąc przygotować cząstkową korektę zbiorczego pliku JPK _V7 powinien on mieć nadany odpowiedni 

stan weryfikacji („zatwierdzona”). Przycisk Stwórz korektę cząstkową również wywołuje okno kreatora 

korekty, w którym można zdefiniować parametry. Po zatwierdzeniu, na liście przygotowanych 

cząstkowych JPK_V7 pojawia się korekta oznaczona zielonym kolorem.  
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Stworzenie skonsolidowanej korekty pliku JPK_V7 odbywa się poprzez zaznaczenie przygotowanych  

i zatwierdzonych cząstkowych plików JPK_V7 i wybranie przycisku Stwórz korektę skonsolidowaną. 

 

 

Program automatycznie skonsoliduje cząstkowe pliki JPK_V7, a przygotowaną korektę umieści  

w zakładce JPK skonsolidowane. 

 

Po pozytywnej weryfikacji można zmienić stan weryfikacji na „zatwierdzona”, wydrukować korektę 

pliku JPK_V7, eksportować ją do pliku XML i nadać status „Wysłany”. W przypadku wykrytych 

nieprawidłowości przygotowany plik można skasować przyciskiem Usuń i powtórzyć proces 

konsolidacji. Należy pamiętać, że możliwość kasowania jest tylko wtedy, gdy stan weryfikacji jest 

ustawiony na „w przygotowaniu”. 
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