
Nowa struktura JPK_V7M – Oznaczenia pól oraz typów dokumentów
w programie TytanSQL

Elementy  nowego  JPK_VAT  określa  rozporządzenie  Ministra  Finansów,  Inwestycji  i
Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i  w ewidencji  w zakresie  podatku od towarów i  usług (Dz.  U.  poz.
1988), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576)
oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127) – zwane
dalej: „rozporządzeniem”, oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT,
w formie JPK_V7M i JPK_V7K. 

Oznaczenia JPK będą wymagane w momencie generowania JPK_V7M, natomiast nie ma
obowiązku umieszczania oznaczeń na fakturze (Tytan SQL umożliwi wydruk faktur z oznaczeniami
albo bez oznaczeń).

W programie bilingowym TytanSQL, od wersji 7.6.15  istnieje możliwość wprowadzenia
przez operatorów w/w oznaczeń, w czterech miejscach:

• Kartoteka klientów – dodanie oznaczenia do klienta skutkuje przypisaniem danych oznaczeń
do wszystkich faktur które będą wystawione klientowi.

• Kartoteka opłat lub usług – dodanie oznaczenia do opłaty lub usługi skutkuje przypisaniem
oznaczeń dla wszystkich faktur które będą wystawione oraz będą zawierać oznaczoną opłatę
lub usługę.

• Kartoteka  symboli  dokumentów –  dodanie  oznaczenia  do  symbolu  dokumentu  skutkuje
przypisaniem oznaczenia do wszystkich faktur które będą wystawione z danym symbolem.
Uwaga!!!. Opcja stosowana tylko w wyjątkowych sytuacjach.

• Kartoteka  obrotów księgowych –  w przypadku kiedy  musimy dodać  oznaczenie  do  już
wystawionych  faktur.  W  kolumnie  Oznaczenia_JPK_V7M  można  sprawdzić  które
oznaczenia są przypisane do faktury (opcja Konfiguruj i dodanie kolumny).

1) W kartotece klientów. Klienci → Zestawienia → Oznaczenia JPK_V7M.



Po otwarciu tabeli mamy dostępną listę klientów wraz z oznaczeniami. Dostępne są następujące
opcje:

Wybrane – Możemy dokonywać zmian u wybranego klienta lub kilku klientów.

Wszystkie – Możemy dokonywać zmian u wszystkich klientów.

Dodaj  –  W otwartym polu  poprzez  kliknięcie  przycisku  oznaczonego  trzema  kropkami

operator  może  z  listy  wyprać  odpowiednie  oznaczenie  oraz  poprzez  przycisk  OK,  dodać  do

kartoteki klienta (klientów).

Jeżeli jest potrzeba dodania kolejnych elementów należy cały proces powtórzyć.



Usuń –po kliknięciu przycisku operator otrzymuje listę oznaczeń dla wskazanego klienta.

Wybiera odpowiednie oznaczenie oraz poprzez przycisk OK, może usunąć oznaczenie.

Jeżeli jest potrzeba usunięcie kolejnych elementów należy cały proces powtórzyć.

2) W kartotece opłat lub usług.
a)  Ustawienia  →  Kartoteki  →  Woda  →  Opłat  →  Zestawienia  →  Oznaczenia

JPK_V7M.

Po otwarciu tabeli mamy dostępną listę klientów wraz z oznaczeniami. Dostępne są następujące
opcje:

Wybrane – Możemy dokonywać zmian w wybranej opłacie lub kilku opłat.

Wszystkie – Możemy dokonywać zmian we wszystkich opłat.

Dodaj  –  poprzez  kliknięcie  przycisku   operator  otrzymuje  listę  z  której  może  wyprać

odpowiednie oznaczenie oraz poprzez przycisk OK, dodać oznaczenie do kartoteki opłat.



Jeżeli jest potrzeba dodania kolejnych elementów należy cały proces powtórzyć.

Usuń – po kliknięciu przycisku operator  otrzymuje listę  oznaczeń dla  wskazanej  opłaty.

Wybiera odpowiednie oznaczenie oraz poprzez przycisk OK, może usunąć oznaczenie.

Jeżeli jest potrzeba usunięcie kolejnych elementów należy cały proces powtórzyć.

b)  Ustawienia  → Kartoteki  → Inne  usługi  → Towarów i  usług  → Zestawienia  →

Oznaczenia JPK_V7M.

Postępujemy dokładnie jak powyżej, w podpunkcie a.

3) W kartotece symboli dokumentów.

W  przypadku  kiedy  będzie  występowała  konieczność  zastosowania  symbolu  dokumentu  z

oznaczeniami, należy wykonać następująca procedurę:



Ustawienia → Kartoteki → Symboli dokumentów → Zestawienia → Oznaczenia JPK_V7M

Wybieramy symbol dokumentu dla którego chcemy dodać oznaczenie (oznaczenia). Jeżeli ma to

być nowy symbol należy go wcześniej (bezpośrednio w kartotece symboli) dodać poprzez przycisk

Dodaj.

Dalsze działanie związane z przypisaniem oznaczeń wykonujemy w taki sam sposób jak w pkt. 1.

4) Kartotek obrotów księgowych.

Jeżeli oznaczenia JPK zostały dodane na chociaż jednej z powyższych miejsc (kartoteka

klientów,  kartoteka  opłat  lub  usług,  kartoteka  symboli),  to  w  momencie  wystawienia  faktury,

odpowiednie oznaczenia JPK zostaną do niej przypisane. W przypadku kiedy nastąpiło wystawienie

faktury przed dodaniem oznaczeń, operator może ręcznie przypisać wybrane oznaczenia lub usunąć

w przypadku takiej  konieczności.  W tym celu  należy:  Zestawienia  → Obroty  księgowe (lub  z



kartoteki  Klientów Zestawienia  → Obroty  księgowe)  → filtrujemy pożądaną  fakturę  lub  kilka

faktur → Zestawienia → Oznaczenie JPK_V7M.

Mamy dostępne dwie opcje:

-  Przypisz domyślnie  – program przypisze oznaczenia JPK według ich przypisania w kartotece

klienta lub kartotece opłat - usług lub kartotece symboli. Uwaga: opcja będzie możliwa tylko w

obrębie jednego miesiąca.

- Zmień – Po wybraniu przycisku, pojawi się lista wcześnie przefiltrowanych faktur. Przypisania

oznaczenia wykonujemy tak jak w pkt. 1.

Przypisane oznaczenia do faktur można zobaczyć poprzez dodanie kolumny Oznaczenia JPK_V7M

poprzez przycisk Konfiguruj.

Drukowanie faktur z oznaczeniami JPK

Jeżeli  zajdzie  potrzeba  drukowania  oznaczeń  na  fakturze  elementem decydującym będzie  pole

Oznaczenie  JPK_V7M  opis,  dostępne  w  Napisach  na  wydruku  (Ustawienia  →  Parametry

instalacyjne → Napisy na wydrukach).

W przypadku gdy oznaczone pole będzie puste, na fakturach nie będą drukowane żadne oznaczenia.



Jeżeli  będzie wprowadzony tekst  tytułowy dla  oznaczeń,  będą  one  drukowane na fakturze  pod

wystawcą. W przypadku kilku oznaczeń będą one oddzielone od siebie przecinkiem.

Uwaga  -  wyjątek  stanowi  oznaczenie  MPP (Mechanizm  Podzielonej  Płatności)  –  jako  że  w

programie znajduje się już inna kolumna odpowiadająca za to oznaczenie (Split  payment),  pole

MPP znajdzie się przy fakturze w pliku JPK_V7M również w przypadku, gdy w oznaczeniach nie

będzie wartości MPP, ale pole Split payment będzie zaznaczone. Sytuacja odwrotna (w której pole

Split  payment  będzie  niezaznaczone,  natomiast  przy  fakturze  znajdzie  się  oznaczenie  MPP)

doprowadzi do nieścisłości: w pliku JPK_V7M znajdzie się informacja o mechanizmie podzielonej

płatności, natomiast obraz faktury nie będzie zawierał tej informacji – taka sytuacja nie powinna

mieć miejsca. Oznaczenie MPP działa automatycznie i nie ma potrzeby dodawanie ręcznego przez

operatora.

Generowanie pliku JPK wykonuje się w takim samym miejscu jak do tej pory – Rozliczenia →

Generuj JPK. Będzie możliwość wyboru jaki JPK chcemy generować. JPK_V7M będzie domyślnie

ustawiony od październikowych deklaracji.


