Krok I – Wygenerowanie JPK_V7 w księgowości na zafirmowani.pl

Po zalogowaniu na stronie https://www.zafirmowani.pl/zaloguj przejdź do księgowości

Ustaw miesiąc rozliczeniowy za który chcesz wygenerować plik JPK_V7

Przejdź do modułu Deklaracje

Kliknij przycisk „Generuj JPK_V7M”
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Sprawdź poprawność uwzględnionych danych

Wygeneruj plik JPK_V7M
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Pobierz wygenerowany plik

Pierwotny (pierwszy) wygenerowany w danym miesiącu plik JPK, w kolumnie „Cel” będzie posiadał
wartość – złożenie

Krok II – Wysyłka JPK_V7M poprzez aplikację Klient JPK WEB

Wysyłka nowego pliku JPK_V7 odbywa się poprzez dedykowaną aplikację Klient JPK WEB

Przejdź do aplikacji Klient JPK WEB i wczytaj wygenerowany wcześniej plik JPK.
Sprawdź podręcznik użytkowania aplikacji Klient JPK_WEB
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FAQ:

1. Jak wygenerować korektę pliku JPK_V7?
W pierwszej kolejności należy dokonać korekty dokumentów w module Przychody i/lub module
Wydatki na dokumentach wystawionych w okresie, za który tworzysz korektę pliku JPK.
Następnie, w module Deklaracje należy ponownie wygenerować deklarację JPK_V7 – system
pobierze wówczas aktualne dane na podstawie których utworzy nowy plik JPK (korektę). Utworzoną
korektę pliku JPK poznasz po oznaczeniu korekta w kolumnie „Cel”

Utworzony dokument korekty pobierz i wyślij wedle instrukcji wskazanej w krokach I oraz II.

2. Co zrobić w sytuacji kiedy podczas próby wygenerowania nowego pliku JPK_V7 pojawia się
komunikat „Przed wygenerowaniem deklaracji za ten miesiąc należy wygenerować
deklaracje za wcześniejsze miesiące”?

Pojawienie się komunikatu świadczy o braku wygenerowanych deklaracji VAT 7 za poprzednie okresy.
System pobiera dane do nowego pliku JPK z deklaracji VAT 7 z poprzednich okresów np. w sytuacji
gdy wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym dlatego też istnieje konieczność ich
wygenerowania.
W tej sytuacji, w pierwszej kolejności ,w module Deklaracje zweryfikuj za jaki miesiąc (lub kwartał)
została wygenerowana ostatnia deklaracja VAT 7:
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Powyższy przykład obrazuje ostatnią deklarację VAT 7 wygenerowaną w kwietniu 2020 roku. W takim
przypadku należy w pierwszej kolejności ustawić aktualny miesiąc rozliczeniowy na miesiąc następny
czyli maj 2020 roku:

Następnie kliknąć przycisk generacji deklaracji VAT 7:
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I w ostatnim kroku należy wygenerować PDF z dostępnego formularza, który powoduje zapisanie
deklaracji VAT 7 w systemie.

Analogicznie należy postąpić z pozostałymi miesiącami aż do września 2020 roku. Jeśli w module
Deklaracje ostatnim miesiącem w którym generowana była deklaracja VAT 7 będzie wrzesień 2020
roku – system umożliwi wygenerowanie nowego pliku JPK_V7 za październik 2020 roku:
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3. Co zrobić w sytuacji gdy po wysyłce wygenerowanego w księgowości pliku JPK_V7 i
sprawdzeniu statusu na stronie https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/Status pojawi się
błąd autoryzacji (błąd 422)?
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W tej sytuacji spróbuj ponownie wysłać plik na stronie https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client tym
razem autoryzując wysyłkę z wykorzystaniem profilu zaufanego.

4. Jak oznaczyć transakcje zrealizowane z podmiotem powiązanym („TP”)?

Możliwość oznaczenia pomiotu powiązanego znajduje się w module Kontrahenci po kliknięciu w
nazwę danego kontrahenta:
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Następnie klikając na przycisk edycji:

Pojawi się możliwość zaznaczenia checkbox’a „Podmiot powiązany”

Po zapisaniu danych wszelkie wystawione wcześniej jak również wystawione w przyszłości faktury
sprzedażowe będą oznaczone w pliku JPK_V7 znacznikiem „TP”

5. Jak oznaczyć w pliku JPK_V7 sprzedaż z kasy fiskalnej symbolem „RO”

Możliwość wprowadzenia raportów z kasy fiskalnej znajduje się w module Przychody. Po kliknięciu
przycisku wystawienia faktury:

9

Należy wybrać zakładkę „Sprzedaż”

Po zapisaniu dokumentu operacja zostanie oznaczona w pliku JPK_V7 symbolem „RO”

Gdybyś nie znalazł odpowiedzi na swoje pytanie – wyślij wiadomość na adres
kontakt@zafirmowani.pl
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