Wysyłka plików JPK - instrukcja
za pomocą profilu zaufanego (ePUAP)

1.

Utworzenie pliku JPK w programie Systim
Plik JPK należy wygenerować w programie Systim w module księgowości w zakładce

„Deklaracje”.

lub w module „Sprzedaż i Magazyn” w zakładce opcji „Utwórz plik JPK_VAT” - opcja
wygeneruje zestawienie JPK_VAT na podstawie faktur sprzedaży i zakupu.

Uwaga! Zestawienie JPK_VAT powinno odpowiadać rzeczywistym zapisom księgowym do
rejestrów VAT, dlatego jeśli księgowość prowadzona jest w Systim, to zalecamy generowanie pliku
JPK z księgowań w module „Księgowość“. Zaś jeśli księgowość prowadzona jest w innym
programie, to z tego programu.

2.

Pobranie pliku JPK w formacie XML
Utworzony plik JPK należy pobrać w formacie XML z programu Systim - w module

księgowości w zakładce „Deklaracje” przy wybranej pozycji pliku JPK klikamy w ikonę „Opcje” i
wybieramy dodatkową opcję „pobierz JPK w formacie XML”.

3.

Instalacja i otwarcie programu Klient JPK
W kolejnym kroku należy pobrać program „Klient JPK” z Ministerstwa finansów – link do

pobrania: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania.
Następnie należy zainstalować aplikację i otworzyć. Tutaj przede wszystkim należy pobrać
aktualizację poprzez przycisk „Sprawdź dostępność aktualizacji“ (Uwaga: warto zaznaczyć opcję
„Sprawdź aktualizacje przy starcie“).

Następnie klikamy „Kontynuuj“ i na początku pracy z aplikacją musimy zarejestrować się, a
więc utworzyć nowy profil (później wystarczy już tylko logowanie się do aplikacji).

Po zalogowaniu się do aplikacji widzimy nowe okno z kafelkami opcji do wyboru. Na
początek należy ustalić folder docelowy kopii roboczej – przycisk „Opcje” i „Wybierz katalog”.

4.

Sprawdzenie poprawności pliku JPK
Zwróćmy uwagę na opcję dotyczącą weryfikacji poprawności pliku JPK, która znajduje się w

opcji „Narzędzia” i „Weryfikacja merytoryczna dokumentów JPK” (oraz domyślnie w trakcie
wysyłki plik JPK poprzez przycisk „Wyślij dokument”). Tutaj klikamy po prawej stronie przycisk
opcji „Wybierz plik do weryfikacji”, gdzie wybieramy z naszego dysku lokalnego plik
wygenerowany w programie Systim i zostaje on wgrany do aplikacji Klient JPK w celu weryfikacji.
Następnie klikamy „Rozpocznij weryfikację”. Plik JPK zostanie sprawdzony pod kątem
statusu semantycznego i merytorycznego dokumentu. Oby dwie wartości powinny być oznaczone
na kolor zielony z oznaczeniem jako „Poprawny” lub „Niepoprawny”. Jednakże warto zauważyć,
że status semantyczny, musi być poprawny, lecz status merytoryczny, nawet błędny pozwala na
wysyłkę JPK. Informuje on jedynie o możliwych błędach (np. w numerach NIP).

Jeżeli weryfikacja jest poprawna, to możemy zamknąć okno przyciskiem „Koniec”. Jeżeli
natomiast weryfikacja jest „negatywna”, to należy pobrać wykonany raport (przyciskiem „Zapisz
raport weryfikacji”) i otworzyć go w notatniku. Dzięki temu możemy podejrzeć gotowy raport z
występującymi błędami i sprawdzić gdzie popełniony został przez nas błąd (np. brak wpisanych
danych firmy, np. REGON lub brak dowodu sprzedaży, daty sprzedaży i innych obowiązkowych
elementów).
Po poprawieniu błędów należy oczywiście ponownie wygenerować plik w programie Systim,
pobrać do formatu XML i ponownie zaimportować w weryfikacji w celu sprawdzenia poprawności
utworzonego pliku JPK.

5.

Wysłanie pliku JPK – z użyciem profilu zaufanego
Gotowy i pobrany plik z programu Systim należy wysłać poprzez przycisk „Wyślij

dokument” i „Dodaj dokument”, tutaj należy wybrać z dysku lokalnego plik, który został pobrany z
programu Systim.

Dodatkowo plik zostanie zweryfikowany. Proszę zauważyć, że status semantyczny, musi być
poprawny, lecz status merytoryczny, nawet błędny pozwala na wysyłkę JPK. Informuje on jedynie o
możliwych błędach (np. w numerach NIP itp.)

Klikamy przycisk „Kontynuuj” dwa razy, a następnie „Rozpocznij przetwarzanie”.

Kiedy przetwarzanie zostanie zakończone, znów klikamy na „Kontynuuj”, a następnie na
„Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego”.

Po wybraniu powyższej opcji, pojawi się nowe okno z adresem strony (link poniżej), który
trzeba otworzyć w przeglądarce (klikając na niego).

System przeniesie nas do przeglądarki, gdzie otworzy się ekran logowania do profilu ePUAP.

Wystarczy podać login, i hasło i kliknąć „zaloguj mnie”. Na górze klikamy „Podpisz profilem
zaufanym”.

Zostaniemy dodatkowo poproszeni o wprowadzenie hasła SMS oraz kliknięcie przycisku
„Autoryzuj i podpisz dokument”:

Następnie wracamy do aplikacji „Klient JPK” i klikamy przycisk „OK” w okienku.
Zostaniemy poinformowani o sukcesie: „Podpis Profilem Zaufanym zakończony sukcesem.”.

Klikamy „Kontynuuj”, oraz „Rozpocznij wysyłkę”.

6.

Status i historia wysyłki pliku JPK
Status wysyłki dokumentów, oraz historię, można podejrzeć na panelu głównym aplikacji i

klikając na dwa odpowiednie guziki po prawej stronie – „Historia” lub „Status wysyłki dokumentu”:

