
Import JPK-FA 
 

Funkcja konsolidacji plików JPK_FA jest dostępna poprzez: 

1. Standardowe menu programu rVAT tj.  „Rejestry VAT” > „Rejestr sprzedaży”. 

Ewidencja JPK_FA w takim scenariuszu pozwala na równoległe prowadzenie rejestrów 

sprzedaży w celu wygenerowania deklaracji Vat7, pliku JPK_VAT oraz rejestrów JPK_FA: 

 

 

2. Wydzielone menu dedykowane tylko rejestrom generującym JPK_FA – ta funkcjonalność 

umożliwia większą przejrzystość rejestrów (widoczne są tylko rejestry dedykowane do 

importu plików JPK_FA): 



 

 

 

Tworzenie dedykowanych rejestrów: 
 

1. Rejestry dla JPK_FA tworzone są poprzez zakładkę „Rejestr VAT” i „Rejestr sprzedaży”. 

2. W celu utworzenia nowego rejestru należy kliknąć przycisk „+Dodaj nowy rejestr”: 

 

3. Następnie uzupełniamy pola nowego rejestru pamiętając by w pozycji „kategoria rejestru” 

wybrać „Import JPK-FA” i odhaczyć chekboxy: „Rejestr chroniony”, „Autonumerowanie”: 



 

 

4. Klikamy „Utwórz rejestr”: 

 

 

5. Należy wskazać do jakiego rejestru mają zostać zaimportowane faktury: 



 

 

6. W wybranym rejestrze określamy okres za jaki chcemy importować plik JPK-FA i wybieramy 

ikonkę „Import z pliku”: 

 

 

7. W kolejnym kroku zaznaczamy „JPK_FA” i wybieramy ikonkę „Wybierz plik”: 

 



8. Należy wskazać miejsce na dysku lokalnym lub sieciowym w którym jest zapisany interesujący 

nas plik JPK-FA, a następnie kliknąć „Pobierz” . 

9. Zaimportowane faktury nie podlegają edycji. 

 

Eksport JPK-FA 
 

1. W celu wyeksportowania pliku JPK-FA wybieramy zakładkę „Rejestr VAT” i „Eksport JPK”: 

 

2. Następnie przechodzimy na zakładkę „VAT-FA”: 



 

 

3. Wybieramy okres za jaki chcemy sporządzić plik JPK VAT-FA: 

 

 



4. W zależności od tego czy chcemy by plik JPK-FA zawierał faktury do paragonu i 

korekty odpowiednio zaznaczamy chekbox: „Włączyć faktury do paragonu”, 

„Korekty”: 

 

 

5. Na liście „Wybrane jednostki” standardowo zaznaczone są wszystkie jednostki, przy 

pomocy chekboxów „Zaznacz wszystkie”, „Odznacz wszystkie” i chekboku „X” przy 

danej jednostce możemy odpowiednio modyfikować listę jednostek dla których 

chcemy sporządzić plik JPK-FA: 

 

 



6. Lista wyboru jednostek zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą wyfiltrowanie żądanej 

jednostki: 

 

 

7. W kolejnym kroku wybieramy ikonkę „Eksport JPK-FA”: 

 

 

8. Wygenerowany plik należy zapisać w wybranym miejscu na dysku lokalnym lub 

sieciowym: 



 

 

 

 

 


