
                        
42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925   www.wilksoft..pl 

  1  

 

KAMELEON.ERP 13.13 - JPK_VAT7  

22/05/2020 

 

W wersji KAMELEON.ERP 13.13 baza danych została przygotowana do zapamiętywania dodatkowych danych 

koniecznych do wygenerowania nowej wersji pliku JPK_VAT, która ma zostać jako obowiązujący od 01/07/2020, czyli 

dane za 06/2020 muszą być wygenerowane przez system już zgodnie z nowymi założeniami. Aby przybliżyć temat 

nowego pliku JPK_VAT7 postaramy się poniżej w skrócie mówić podstawowe różnice pomiędzy „starym” plikiem i jego 

nową wersją.  

W dotychczasowym pliku JPK_VAT byliście Państwo zobowiązani do wysyłania informacji dotyczącej 

dokumentu sprzedaży (generalnie pozycji rejestru sprzedaży / zakupu) w poniżej prezentowanej postaci.  

 

 

 

Czyli właściwie chodziło o to by podać podstawy netto i kwoty podatków w stawkach vat. 

http://www.wilksoft..pl/
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W nowym pliku Ustawodawca dodał jeszcze wymóg określenia do jakiej grupy przychodu należą pozycje 

dokumentu sprzedaży, wprowadzając oznaczenie przychodu w 13 grupach od GTU_01 od GTU_13. Dodatkowo 

dodano pole TypDokumentu (określa jakie rodzaju jest dokument) 

Poniżej przykładowy fragment takiego pliku 

 

Oprócz pól GTU_01 .. GTU_13, zostały dodane dodatkowe pola określające w skrócie czego dotyczy, jakie 

operacje zawiera i jak powiązany jest z wystawiającym odbiorca dokumentu. Szczerze mówiąc na obecną chwile nie 

mamy pomysłu jak w 100% zautomatyzować generowanie tych danych, dlatego będzie możliwa ich „ręczna edycja”, 

ale oczywiście pracujemy nad tym by to było prawie bezobsługowe.  

Nie będziemy w tym skrypcie omawiali szczegółowo zawartości nowego pliku JPK_VAT7, ale chcieliśmy na 

podstawie powyższego zapoznać Państwa ze skalą problemu jaki przyjdzie Państwu rozwiązać implementując nowy 

JPK_VAT7. Naszym zdaniem Ustawodawca obciążą prowadzących działalność dodatkowymi systematycznie rosnącymi 

wymaganiami związanymi z generowaniem danych statystyki podatkowej w zakresie przekraczającym możliwości 

wielu firm, bo jeśli firma nie posiada zintegrowanego rozwiązania klasy ERP (takiego jak chociażby KAMELEON.ERP), 

to uzyskanie danych do wygenerowanie nowej wersji pliku JPK_VAT7 jest praktycznie możliwa tylko poprzez ich 

manualne wprowadzenie do jakiegoś programu pozwalające taki plik utworzyć. Oczywiście skorzystamy z możliwości 

poinformowania Państwa, że Ustawodawca na dzień tworzenia tego skryptu, czyli na 22/05/2020 nie udostępnił w 

przestrzeni publicznej żadnego programu pozwalającego na tworzenie / wysłanie pliku JPK_VAT7 w nowej wersji.  

http://www.wilksoft..pl/
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Dostosowanie bazy danych KAMELEON.ERP do tworzenia statystyk pozwalających na generowanie informacji 

do pliku JPK_VAT7, należy rozpocząć od określenia struktury ewidencji w zakresie podatku należnego w kartotece 

magazynowej przyporządkowania : GTU_01 .. GTU_13.  

 

http://www.wilksoft..pl/
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Dodaliśmy możliwość struktury ewidencji w zakresie podatku należnego w kartotece magazynowej jak na 

poniżej zamieszczonym zrzucie. 

 

Również w kartotekach usług należy określić strukturę ewidencji w zakresie podatku należnego 

 
 

Następnym krokiem w konfiguracji programu do JPK_VAT7 jest określenie w kartotece dostawcy poniżej 

zaprezentowanych parametrów.  

 

http://www.wilksoft..pl/
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Odpowiednio w pliku JPK_VAT7 mają one odzwierciedlenie w polach : 

TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których 
mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.  
MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał 
metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;  

Ostatnim krokiem opisanym w tym skrypcie dotyczącym konfiguracji programu jest określenie 
parametru TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o 
których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, w kartotece klienta. 
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