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Generowanie pliku JPK z deklaracją
Od 1 października 2020 roku obowiązek składania pliku JPK dotyczy wszystkich
przedsiębiorców. Plik obejmuje zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (rejestr
zakupów i sprzedaży VAT):
- plik JPK_V7M- rozliczenie miesięczne
-plik JPK_V7K -rozliczenie kwartalne
Od 01.01.2022 w systemie dostępna nowa wersja pliku uwzgledniająca zmiany :
https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r

Obecnie w programie dostępne 2 wersje plików JPK_V7M lub JPK_V7K:
v.1- dla JPK za okres do 31.12.2021r
v.2 –dla JPK od 01.01.2022r- nowy JPK zgodny z udostępnioną strukturą MF.
Poniżej link do broszury informacyjnej MF:
broszura-informacyjna-jpk_vat-z-deklaracją-2.pdf (podatki.gov.pl)

Konfiguracja programu IFK
Poniżej zrzut z opcji konfiguracji z iFK, które należy uzupełnić przed wygenerowaniem pliku JPK :
Administrator->Parametry systemu-> Zakładka 2. Parametry Systemu:
Do deklaracji i JPK pobierana jest nazwa i adres firmy najpierw z „Dane do deklaracji podatkowych
oraz JPK” a jak nie ma uzupełnionych to z „Dane podstawowe”.
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KOD URZĘDU SKARBOWEGO należy wprowadzić zgodnie z udostępnioną listą kodów na naszej
stronie: http://upgrade.insignum.pl/upgrade/index.html
W programie IFK opcja dostępna z menu :
Raporty-> Deklaracje -> Jednolity Plik Kontrolny->JPK z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)
Dla okresów wcześniejszych niż 10.2020 generowanie nowych formularzy JPK jest zablokowane.

Generowanie plików JPK z deklaracją:
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W celu utworzenia pliku należy wybrać z dostępnej listy interesujący nas zakres danych np.:
Ewidencja JPK\ Deklaracja JPK oraz okres, za który będzie generowany JPK. W przypadku korekty
należy uzupełnić pole: ORDZU.

Istnieje mozliwość wygenerowania samej Deklaracji JPK lub samej Ewidencji JPK.
W przypadku deklaracji tzw. „zerowej” należy wykazać w P_38 i P_51 wartość „0”
Dla wygenrowanej deklaracji dostępne są dane, które należy dodatkowo uzupełnić:
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Poniżej wygenerowane pliki dla JPK_V7M z deklaracją :
Opcja dostępna z menu : Raporty-> Deklaracje -> Jednolity Plik Kontrolny-> lista plików

Wygenerowane pliki jako cel złożenia posiadają kolejno: 0,1,2,3 … zrzut powyżej.
Dostępne opcje:
Dodaj- generowanie dostępnych plików JPK
5
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Generuj JPK - dla wybranego na gridzie pakietu jest generowany nowy jpk zgodnie z danymi na liście
(miesiąc, rok, czy korekta, czy ewidencja, czy deklaracja). Jeżeli wcześniej wygenerowano deklarację
to jest ona aktualizowana danymi z bazy.
Edytuj dekl. - edycja wygenerowanej wcześniej deklaracji
Drukuj dekl. - wydruk raportu wygenerowanej deklaracji
Przeglądaj - podgląd danych pliku jpk
Raport- wydruk raportu deklaracji z rozbiciem na rejestry

Przykład podglądu wygenerowanego pliku JPK - zakupy:

Wysyłanie pliku JPK_V7M/JPK_V7K odbywa się tak jak dotychczas, wygenerowany plik ze statusem
„poprawny” można wysłać korzystając z opcji:

Dla wygenerowanej deklaracji dostępny jest raport:
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Ewidencja danych dotyczących nowego JPK w programie IFK
Od 1 października 2020 weszły oznaczenia dotyczące dostaw i świadczenia usług- Kody GTU (01 …13)
-kody towarowo usługowe
Aby w IFK został poprawnie wygenerowany plik JPK_V7M/ JPK_V7K należy uzupełnić właściwe dane.
„Dane do JPK” uzupełniane są jak poniżej:
1. Rejestr Sprzedaży krajowej
Oznaczenie kodów GTU i procedur dostępne w „Dane JPK” z poziomu rejestrów dla zaksięgowanej
faktury sprzedaży
7
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Jeżeli towar lub usługa będzie należeć do jednej z grup, trzeba będzie im przypisać właściwy kod GTU
jw. , który docelowo przeniesie się do JPK_V7M/JPK_V7K.
Zmiany dotyczące stosowania procedur od 01.01.2022r:
• Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”
• Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca).
• Uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia „MPP”.
Ewidencja sprzedaży zawiera również oznaczenia typ dokumentu:
RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny
WEW – Dokument wewnętrzny
FP– Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
Oznaczenie „Dane JPK” dostępne dla rejestrów sprzedaży:
- krajowych
- sprzedaż eksportowej
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- dostawy wewnątrzwspólnotowej
- faktur wewnętrznych krajowych
- faktur wewnętrznych do nabycia w UE
- faktur do paragonów- typ dokumentu domyślnie ustawiany jako „FP”
WAŻNE
W sumach kontrolnych ewidencji (JPK_V7M/JPKV7K) w zakresie podatku należnego nie uwzględnia
się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz
świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
(oznaczonych FP).

Poniżej przykładowy paragon i wystawiona do niego faktura uwzględniona w JPK_V7M

W IFK parametr:
„Blokada wgrywania faktur do paragonów dla zamkniętych okresów VAT?”- N – zdjęcie blokady
pozwala na wgrywanie FV paragonów, które dotyczą FV z zamkniętego miesiąca.
2. Oznaczenie „Dane JPK” dostępne również w module: Dane dodatkowe dot. VAT -> podatek
należny.
3. W ewidencji zakupów nie będzie dostępnych oznaczeń towarów oraz usług kodami GTU.
Dodatkowe oznaczenia dotyczą jak niżej:
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Oznaczenie dowodu zakupu:
•
•
•

MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub
usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;
VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty
podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

Oznaczenie sposobu rozliczenia:
MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (pole
opcjonalne).
Uwaga!!! od 01.07.2021r- „Uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia
„MPP”. Zmiana ta nastąpiła w związku ze zgłaszanymi uwagami do oznaczania transakcji
obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Zatem w
JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP” w ewidencji zarówno po stronie
sprzedaży, jak i po stronie zakupu do oznaczania transakcji objętej obowiązkiem stosowania
mechanizmu podzielonej płatności.”- https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracjaod-1-lipca-2021-r

Zakup VAT Marża kwota: Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników
związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy
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4. Ewidencja ”Danych JPK„ w rejestrze zakupów importowych obejmuje:
• Towary
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów
rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

- Jeżeli zaznaczone IMP to w deklaracji wartości pojawią się po stronie VAT należnego (pola 25,26) i
VAT naliczonego (pola 42,43).
-Jeżeli odznaczone IMP to wartości pojawią się tylko po stronie podatku naliczonego (pola 42,43).
W wierszach sprzedaży i zakupu dla zakupów importowych jeżeli jest zaznaczony IMP to w pola
DowódSprzedaży oraz DowódZakupu pobierana jest wartość z pola „Transakcje VAT”.
W przypadku braku uzupełnionego pola „Transakcje VAT” – w polu tym wpisane jest „BRAK”.
Dla zaznaczonego IMP -w pole 42 nie wchodzi wartość CŁA. Zarówno w JPK wiersze zakupu jak i
części deklaracyjnej oraz na raporcie deklaracji.
Wszystkie faktury zaksięgowane w „Rejestrze zakupów importowych” dot. towarów w JPK maja
oznaczenie „IMP”.
•

usługi

Jeżeli oznaczenie pozycji dotyczy „Usług” to w deklaracji wartości pojawią się po stronie VAT
należnego (pola 27,28) i VAT naliczonego (pola 42,43).
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Ewidencja ”Danych JPK„ w rejestrze nabycia wewnątrzwspólnotowego obejmuje:
Podrodzaje dla Towaru/Usługi dostępne są dla JPK_V7M/JPK_V7K (JPK wraz z deklaracją).
Towary:
- nabycie towarów (domyślne) - Dane JPK: pola 23, 24
- nabycie środka transportu
- Dane JPK: pole 35
- nabycie paliw silnikowych
- Dane JPK: pole 36

poniżej przykład- nabycie środka transportu

Usługi:
- Import usług art. 28b (domyślne)
- Import usług

- Dane JPK: pola 29, 30
- Dane JPK: pola 27, 28

5. Oznaczenie „Dane JPK” dostępne również w module: Dane dodatkowe dot. VAT -> podatek
naliczony
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Strona 13 z 27

KIELCE 2022

Plik JPK z Deklaracją (od 1.01.2022r)

6. Moduł faktur.
W słowniku asortymentów jest możliwość określania dla każdej pozycji asortymentowej parametrów
„Dane JPK”.
W „Danych JPK” oznaczenie „TP” – kontrahent powiązany jest wykonywane automatycznie na
podstawie „Słownika kontrahentów powiązanych”.
->Kody GTU: definiowane dla asortymentu
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->oznaczenie procedur - wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie oznaczeń dotyczących
procedur jak na zrzucie. Zostaną one uwzględnione w JPK poprzez oznaczenie „1” przy fakturze bez
wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku.
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Oznaczenie MPP obowiązujące do 30.06.2021r - Oznaczenie faktury MPP – Mechanizm
Podzielonej Płatności w „Danych JPK” może wynikać z trzech warunków:
a. Przy asortymencie na formatce <Dane JPK> jest zaznaczone pole MPP – wówczas
każda faktura zawierająca ten asortyment bez względu na kwotę faktury będzie
posiadała w danych przekazanych do JPK oznaczenie MPP.
b. Na podstawowej formatce asortymentu zaznaczona jest flaga „Mechanizm
podzielonej płatności” i w parametrach systemu „Kwota brutto faktury z
asortymentem MPP, do której MPP ma być wymagalne” ustawiony jest na wartość
np.: 15 000. Wówczas tylko faktury zawierające ten asortyment i posiadające wartość
brutto >=15 000 PLN będą oznaczone automatycznie w danych JPK flaga MPP.
c. Użytkownik na etapie wystawiania faktury „ręcznie” wybrał dla niej opcje
„Mechanizm podzielonej płatności” lub na formatce <Dane JPK> zaznaczył flagę MPP

Poniżej przykład pliku JPK_V7M z uwzględnieniem kodów GTU i procedur

7. Kontrahenci powiązani
Od 01.10.2020r w dla kontrahentów konieczne jest oznaczenie w strukturze JPK_V7M/V7K
faktury sprzedażowej jeżeli nabywcą jest podmiot powiązany -oznaczenie jako „TP”.
Aby kontrahent został oznaczony w JPK jako podmiot powiązany należy go dodać do słownika
„Kontrahenci powiązani”.
Słownik kontrahentów powiązanych dostępny z poziomu menu: Faktury-> Słownik kontrahentów
powiązanych.
15
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Do słownika dodawany jest kontrahent główny (nie ma potrzeby dodawania kontrahentów z
rozszerzonym CSK). Istnieje możliwość dodawania kontrahentów nie posiadających polskiego
numeru NIP. Kontrahent powiązany może mieć podany: NIP lub EURONIP lub CSK jeżeli nie
posiada NIPu ani EURONIPu.
Słownik jest dostępny z poziomu menu: „Faktury” -> „Słownik kontrahentów powiązanych”.

Jeżeli wystawimy fakturę na kontrahenta wpisanego do słownika „Kontrahenci powiązani” to
automatycznie na formatce „Dane JPK” zostanie oznaczone „TP”, dane te docelowo zostaną
przekazane do JPK_V7M/V7K.

Dane „TP” zapisują się przy zatwierdzaniu faktury.

8. Korekta za złe długi w JPK
8.1. Moduł „Korekty podatku VAT od przeterminowanych faktur”
Utworzona i zaksięgowana korekta w module: „Korekty podatku VAT od przeterminowanych faktur”
zostanie automatycznie dodana do wygenerowanego pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
- Korekta-> Wierzyciel- pojawi się w JPK_V7M/JPK_V7K np. w poz. 19 i poz. 20 na wydruku
podsumowania.
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W deklaracji w polu P_68 i P_69 ze znakiem "in minus" odpowiednio podajemy zbiorczą wysokość korekty
podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, która wcześniej została uwzględniona jw. w pozycji od P_19 i
P_20.

Uwaga: Dla JPK_V7M/JPK_V7K brak deklaracji VAT-ZD.
Od 01.01.2022r w JPK w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania
zapłaty.
Poniżej przykładowa korekta w IFK:

Wygenerowany JPK_V7M
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Zapłata do korekty

Korekta-> Dłużnik- pojawia się w JPK_V7M/JPK_V7K i na wydruku podsumowania
JPK_V7M/JPK_V7K w poz. 46 (dla faktury niezapłacone)
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W JPK_V7M

-Zapłata do FV uwzględnionej w korekcie za złe długi:P_47 (zbiorczo) w części deklaracyjnej i K_47 w
ewidencji VAT
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8.2. Korekta za złe długi w JPK- "Dane dodatkowe dot. VAT"
Modułu "Dane dodatkowe dot. VAT" umożliwia uwzględnienie niezapłaconych faktur sprzedaży i
zakupu w pliku JPK_V7M/ JPK_V7K (poza modułem „Korekty podatku VAT od przeterminowanych
faktur”).
Wierzyciel
•

korekta

Oznaczenie : „Korekta Podstawy Opodatkowania ”Ulga na złe długi”.
Zaznaczenia opcji skutkuje oznaczeniem zapisu flagą „KorektaPodstawyOpodt” w części ewidencyjnej
JPK_VAT i terminu zapłaty.
•

•

•

Jeżeli zapis ma stanowić korektę wówczas w polach „Kwota netto” i „Kwota VAT” należy
podać wartości ze znakiem minus. Wartości ujemne będą wykazane w części deklaracyjnej w
wybranych polach „C” oraz w części ewidencyjnej w polach „K” odpowiadającym wybranym
polem „C” w oknach „Pole netto” i „Pole VAT”. Dodatkowo sumy tych pól będą
uwzgłedniane w części deklaracyjnej w odpowiednio polach P_68 (suma kwot netto) i P69
(suma kwot VAT).
Jeżeli zapis ma stanowić rozliczenie korekty (zapłata za korygowane faktury) wówczas w
polach „Kwota netto” i „Kwota VAT” należy podać wartości dodatnie. Wartości dodatnie
będą wykazanie w części ewidencyjnej w polach „K” odpowiadającym wybranym polem „C”
w oknach „Pole netto” i „Pole VAT” oraz w wybranych polach „C” w części deklaracyjnej.
Zapłata do korekty
20
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Dłużnik

9. Nagłówkowe faktury korygujące w JPK

Przykład w JPK_V7M
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10. Słownik „Rejestry VAT” - opcje dotyczące danych JPK

1. Słownik-> rejestry zakupów krajowych- opcje podpowiadania rodzaju dokumentu:
•
•
•

MK - Metoda Kasowa
VAT_RR – Rolnik ryczałtowy
WEW – Dokument wewnętrzny

2. Rejestr faktur wewnętrznych krajowych -oznaczenie dokumentów: WEW – dokument
wewnętrzny w JPK
3. Rejestr faktur wewnętrznych krajowych - opcje podpowiadania rodzaju dokumentu: WEW –
dokument wewnętrzny w JPK
4. Rejestrów faktur wewnętrznych do nabycia UE - opcje podpowiadania rodzaju dokumentu:
WEW – dokument wewnętrzny w JPK
11. Typ dokumentu „FP” w JPK
Opcje automatycznego dogenerowania zbiorczego wiersza RO dla wszystkich zapisów „FP”
zaksięgowanych na rejestrach sprzedaży.

Jeżeli w danym okresie, za który robione jest JPK występują w rejestrach zapisy, dla których
oznaczono flagę „FP” to iFK w tworzonym pliku JPK generuje z ostatnim dniem miesiąca (Data
wystawienia, Data sprzedaży) wiersz sprzedaży oznaczony typem „RO” zawierający zagregowane po
stawkach wartości netto i VAT dla tych zapisów.
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Poniżej przykład:
Nazwa Kontrahenta
Infover Spółka
Akcyjna
Infover Spółka
Akcyjna

KONTRAHENT
ZBIORCZY

Dowod Sprzedazy

Data
Wystawienia

Data Sprzedazy

Typ Dokumentu

K_15

K_16

K_17

K_18

K_19

K_20

K_21

K_22

1_TEST_10/2020

2020.10.05

2020.10.13

FP

0

0

0

0

100

23

0

0

2_TEST_10/2020

2020.10.01

2020.10.13

FP

0

0

100

8

0

0

0

0

2020.10.31

2020.10.31

RO

0

0

100

8

100

23

0

0

Sprzedaż
zbiorcza FP

12. Agregacja dokumentów RO
Opcja automatycznej agregacji zapisów RO przy generowaniu plików JPK: jeden wiersz z dnia lub
jeden wiersz z miesiąca.
Aby działała opcja agregacji wymagane jest w parametrach systemu:
• wybranie poziomu agregacji w parametrze: „Sposób agregacji dokumentów RO do
JPK_V7M/JPK_V7K”
• wskazanie w parametrze: „Kontrahent zbiorczy” numeru CSK kontrahenta zbiorczego, który
ma być używany do zagregowanych zapisów np. CSK „000000000000”
Jeżeli agregacja: „Jeden wiersz z dnia” to wartości wszystkich dokumentów z dnia agregujemy do
jednego wiersza. Agregujemy do rekordu dla zgodnych wartości: Data wystawienia, Data sprzedaży
Jeżeli agregacja: „Jeden wiersz z miesiąca” to wartości wszystkich dokumentów z miesiąca
agregujemy do jednego wiersza. Agregujemy do rekordu dla zgodnych wartości: Miesiąc i Rok z Data
wystawienia, Miesiąc i Rok z Data sprzedaży.
W pola Data wystawienia, Data sprzedaży wpisujemy maksymalną wartość zagregowanych pól Data
wystawienia, Data sprzedaży.
13. KodKrajuNadaniaTIN w JPK
1. Automatycznie generowanie ‘PL’ dla pola 'KodKrajuNadaniaTIN' w sytuacji gdy:
- dotychczas było one nieuzupełnione
- Numer kontrahenta / Numer dostawcy zawiera 10 cyfr
- Numer kontrahenta / Numer dostawcy został ustalony na podstawie pola NIP a nie na
podstawie EURONIP
Parametr :
„ Automatycznie generowanie „PL” dla pola 'KodKrajuNadaniaTIN' w JPK dla kontrahentów z NIP.”Wartości <TAK>
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2. Generowanie plików JPK - zasady generowania wartości ‘PL” w polu KodKrajuNadaniaTIN
Parametr :
„ Automatycznie generowanie „PL” dla pola 'KodKrajuNadaniaTIN' w JPK dla kontrahentów z NIP.”Wartości <NIE> (domyślnie).
2.1 Dodanie pola „KodKrajuNadaniaTIN” na wzorcowej formatce „Dane JPK” wywoływanej dla
Sprzedaży/Faktur wewnętrznych.

Jeżeli został wprowadzony w Słowniku kontrahentów zostanie tu wyświetlony jako pole tylko do
odczytu.
Jeżeli dla CSK nie jest uzupełniony w Słowniku kontrahentów KodKrajuNadaniaTIN -jest możliwość
wybrania kodu ze słownikowej listy kodów krajów i przypisania go do tego konkretnego zapisu na
rejestrze.
2.2. Dodanie pola „KodKrajuNadaniaTIN” na wzorcowej formatce „Dane JPK” wywoływanej dla
Zakupu.
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Jeżeli został wprowadzony w Słowniku kontrahentów zostanie tu wyświetlony jako pole tylko do
odczytu.
Jeżeli dla CSK nie jest uzupełniony w Słowniku kontrahentów KodKrajuNadaniaTIN - jest możliwość
wybrania kodu ze słownikowej listy kodów krajów i przypisania go do tego konkretnego zapisu na
rejestrze.
2.3. Zasady generowania wartości w polu KodKrajuNadaniaTIN w pliku JPK_V7

a. Kontrahenci z polem EURONIP:
- Jeżeli podany przy rejestrze to pobieramy z rejestru.
- Jeżeli nie ma przy rejestrze to sprawdzamy w słowniku kontrahentów w polu
'KodKrajuNadaniaTIN'
- Jeżeli nie ma w rejestrze ani w słowniku kontrahentów to generujemy w oparciu o
EURONIP. Jeżeli jest wcześniej uzupełniony to nie generujemy tylko wycinamy z pola
EURONIP znaki 'KodKrajuNadaniaTIN' aby w polu „NrDostawcy” lub „NrKontrahenta”
pozostała właściwa część z numeru EURONIP
b. Kontrahenci z polem NIP:
- Jeżeli podany przy rejestrze to pobieramy z rejestru.
- Jeżeli nie ma przy rejestrze to sprawdzamy w słowniku kontrahentów w polu
'KodKrajuNadaniaTIN'
- Jeżeli nie ma w rejestrze ani w słowniku kontrahentów to pozostawimy puste pole
'KodKrajuNadaniaTIN'.
14. Zbiorcze ujęcie Faktur uproszczonych w plikach JPK_VAT
W IFK dodano parametr sytemu: Zbiorcze ujęcie Faktur uproszczonych w plikach JPK_VAT = „Nie”
(domyślnie)
Generowanie pliku JPK_VAT - jeżeli parametr ustawiony na <TAK>:
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1. generowany oddzielny, jeden wiersz sprzedaży „RO” zawierający sumę wszystkich
faktur uproszczonych z miesiąca. Dowód sprzedaży = „Sprzedaż zbiorcza Faktury
Uproszczone”.
Dotychczas wartości dotyczące faktury uproszczonych (Wyróżnik na rejestrze OUFU)
ujmowane były w wierszu zbiorczym „RO” - dowód sprzedaży „Sprzedaż zbiorcza FP”.
Obecnie zostały wyodrębnione z tego wiersza.

2. nie wykazywane są indywidualne wiersze „FP” dla każdej z faktur uproszczonej w
wierszach sprzedaży.
Jeżeli parametr ustawiony na <NIE> - generowanie pliku JPK pozostaje bez zmian.

15. Parametry dot. usuwania MPP:
a. 'Czy usuwać oznaczenia MPP w generowanych plikach JPK_VAT
(JPK_V7M, JPK_V7K)'- domyślnie Nie (w pliku JPK VAT_7/VAT_7K od 07.2021r)
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Robiąc korektę pliku JPK_VAT za miesiące wcześniejsze należy powyższy parametr ustawić na – NIE
b. Czy usuwać oznaczenia MPP w generowanych plikach JPK_VAT (JPK_V7M, JPK_V7K) ?NIE
Uwaga!!! W JPK obowiązującym od 01.01.2022r- brak oznaczenia MPP
od 07.2021r) -https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r

Nowa opcja (płatna): „Porównaj pliki” dostępna dla zaznaczonych plików JPK. Należy wskazać 2 pliki
JPK z tego samego okresu.
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