
enova365
Generowanie plików

Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

www.enova.pl

http://www.enova.pl


2
3
3
3
4
4
5
5

Spis treści

Spis treści
Generowanie plików

Lista Jednolitych plików kontrolnych
Generowanie plików
Usuwanie plików
Sprawdzanie struktury plików
Zestawienie dokumentów JPK_VAT
Przykłady rozmiaru i czasów generowania plików JPK

2/6 



Generowanie plików

Lista Jednolitych plików kontrolnych
Lista Jednolitych plików kontrolnych znajduje się w Ewidencji dokumentów. Z tego poziomu istnieje możliwość wygenerowania poszczególnych

plików JPK, jak również znajduje się lista plików już wygenerowanych.

Listę można odfiltrować po Okresie, za który generowane są pliki oraz po Rodzaju plików JPK.

Utworzone pliki zawierają pola z informacjami na temat: Rodzaju JPK, Trybie generowania, Okresie, za który generowane są pliki, Bramce MF, Statusie
pliku, Dacie i godzinie wytworzenia pliku, Kodzie formularza, Wersji oraz pełnej nazwie pliku.

Lista jednolitych plików kontrolnych

Wygenerowane pliki JPK znajdujące się na liście, posiadają pole z informacją z jaką bramką są związane. Możliwe wartości to:

nieokreślona - dotyczy tylko plików utworzonych (w momencie przygotowania do wysyłki plik zostaje powiązany z bramką).
testowa - w przypadku, gdy chcemy przetestować wysyłkę JPK. W tym trybie JPK nie dochodzą do MF. Do systemu testowego nie powinny być
przesyłane prawdziwe dane.
oficjalna - gdy wszystko zostało już prawidłowo skonfigurowane. Tryb oficjalny służy do właściwego wysyłania JPK.

Generowanie plików
Generowanie poszczególnych plików JPK dokonuje się z poziomu listy za pomocą czynności na liście: Generuj plik.

Generowanie pliku JPK

Podczas generowanie pliku należy określić odpowiednie parametry:

Źródło danych - możliwość wskazania źródła danych jako Dokumenty enova (czyli Rejestr VAT) lub plik zewnętrzny (plik JPK wygenerowany w innym
systemie może zostać zaimportowany do enova, sprawdzony pod kątem zgodności ze schemą oraz wysłany do MF);

Tryb generowania - należy wskazać czy plik ma być generowany w trybie Standardowym, tj. wysyłany automatycznie, czy w trybie Na żądanie, tj.
podczas czynności sprawdzających, na żądanie organu kontrolującego;

Rodzaj - należy wybrać rodzaj pliku JPK: JPK_FA; JPK_MAG; JPK_KR; JPK_WB; JPK_VAT; JPK_PKPIR; JPK_EWP;

Definicja- należy wskazać definicję struktury pliku JPK;
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Cel złożenia- należy wybrać odpowiednią opcję: Złożenie po raz pierwszy, Złożenie korekty. Pole edycyjne do wyboru jest tylko dla JPK VAT i
odpowiednio przenosi się do generowanego xml JPK_VAT,

Okres - należy określić okres za jaki ma być generowany plik;

Oddział/Pododdziały - możliwość wskazania oddziału. Pole jest widoczne przy włączonej wielooddziałowości i edycyjne dla plików: JPK_VAT, JPK_KR,
JPK_FA, JPK_MAG.

Waluta - parametr aktywny dla plików JPK_FA (faktury) - możliwość wyboru waluty uwzględnianych dokumentów. W pliku pojawią się te dokumenty,
których wartość jest wyrażona we wybranej walucie. W przypadku niewskazania, zostanie wygenerowany plik z fakturami we wszystkich walutach;

Kategoria - parametr aktywny dla plików JPK_FA (faktury), możliwość wskazania dla jakiej kategorii dokumentów ma zostać wygenerowany plik:
Sprzedaż i zakup / Sprzedaż / Zakup;

Magazyn - parametr aktywny dla plików JPK_MAG (magazyn) - należy wskazać dla jakiego magazynu ma być wygenerowany plik, w przypadku
niewskazania wygeneruje się plik dla wszystkich magazynów;

Rachunek bankowy - należy wskazać Ewidencję dla której ma być wygenerowany plik; występuje tylko w przypadku pliku JPK-WB (wyciąg bankowy);

Eksportuj zapisy w buforze - parametr aktywny dla plików JPK_EWP, JPK_KR oraz JPK_PKPIR; określa czy do pliku mają być eksportowane zapisy w
buforze księgowań (zaksięgowane "na brudno") czy zapisy zatwierdzone (zaksięgowane "na czysto");

Lokalizacja pliku - ścieżka lokalizacji pliku (wskazana z konfiguracji); w przypadku interfejsu przeglądarkowego ścieżka na serwerze;

Dołączany plik - parametr aktywny dla źródła danych: Plik zewnętrzny. Należy wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się plik JPK
wygenerowany w innym systemie.

Po zatwierdzeniu okna (OK), wygenerowanie plików będzie skutkowało utworzeniem na liście obiektów JPK.

Formularz wygenerowanego pliku JPK

Na wygnerowanych plikach JPK na zakładce Ogólne w sekcji Opis pojawiają się informacje podsumowujące na temat zawartości pliku xml, np. w
przypadku JPK_VAT informacje na temat liczby wierszy sprzedaży, liczby wierszy zakupu, podatku należnym i podatku naliczonym,

Na zakładce UPO (Status) znajduje się numer referencyjny pliku JPK przesłanego do serwisu Ministerstwa Finansów (pojawia się w momencie
wysłania, czyli uzyskany status przynajmniej: Przetwarzanie). Numer referencyjny można wykorzystać do dodatkowego sprawdzenia statusu wysłanego
pliku w serwisie Ministerstwa Finansów (aktywne formularze UPO).

Usuwanie plików
Na pasku zadań listy Jednolitych plików kontrolnych istnieje możliwość usunięcia poszczególnych plików (opcja Usuń). Po wykonaniu czynności

usuwany jest odnośnik w bazie, jak również folder z xml JPK z dysku ( wskazanego folderu zapisu), a w przypadku pliku przygotowanego do wysyłki, w
trakcie przetwarzania lub przetworzonego również spakowany plik, plik meta danych oraz plik z danymi do wysyłki.

Dla plików wysłanych do oficjalnej bramki Ministerstwa Finansów (plików o statusie JPK: "Przetwarzanie" oraz "Pobrano UPO") opcja Usuń jest
nieaktywna.

Sprawdzanie struktury plików
System enova365 w zakresie obsługi plików JPK został wyposażony w mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawności danych.

Mechanizm ten można uruchomić czynnością Sprawdź strukturę pliku, dostępną na liście Jednolite pliki kontrolne..

Czynność sprawdza zgodność wygenerowanego pliku XML ze schemą XSD, pobraną on-line ze strony Ministerstwa Finansów.

4/6 



Zestawienie dokumentów JPK_VAT
Z poziomu formularza wygenerowanego pliku JPK_VAT dostępna jest czynność eksportu danych z pliku xml do arkusza excel. Zestawienie

dokumentów JPK_VAT prezentuje dane z pliku z pozycji SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz.

Zestawienie dokumentów JPK_VAT

Przykłady rozmiaru i czasów generowania plików JPK

W celu wygenerowania pliku zgodnego ze schemą XSD, konieczne jest uzupełnienie w konfiguracji programu (Narzędzia/
Opcje / Firma i adres) pełnych danych podmiotu, łącznie z polami REGON, Poczta, Gmina, Powiat).

U w a g a !
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Pomoc techniczna - 12 34 92 810, techniczne@enova.pl
Pomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, place@enova.pl

Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, ksiegowosc@enova.pl
Pomoc Handel - 12 34 92 840, handel@enova.pl

Pomoc CRM - 12 34 92 850, crm@enova.pl
Pomoc Workflow & DMS - 12 34 92 860, workflow@enova.pl

Pomoc BI - 12 34 92 865, BI@enova.pl



Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel. 12 34 92 800,
e-mail: info@enova.pl,
www.enova.pl
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