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Niniejszy dokument stanowi fragment instrukcji obsługi oprogramowania Intuiti Exodus™ Import 
JPK dla użytkownika końcowego. 
 
Intuiti Exodus™ Import JPK współpracuje z oprogramowaniem Symfonia Finanse i Księgowość oraz 
Symfonia ERP Finanse i Księgowość. Do prawidłowego działania aplikacji niezbędna jest wcześniej 
instalacja oprogramowania Sage wraz ze składnikami obiektów integracji Sage.  
 
Instalacja obiektów integracji Symfonia dla systemów finansowo-księgowych Symfonia dostępna 
jest w odrębnych instrukcjach lub na stronach producenta. 
 
Ilustracje graficzne zawarte w niniejszej instrukcji pełnią funkcję poglądową i mogą się nieznacznie 
różnić w zależności od aktualnej wersji rynkowej oprogramowania. Informacje i dane zawarte w 
instrukcji należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste informacje wprowadzać 
zgodnie z posiadaną wiedzą. 
 
Autor niniejszej instrukcji zakłada znajomość przez użytkownika podstawowej wiedzy z zakresu 
obsługi systemu operacyjnego Windows, obsługi programu Symfonia Finanse i Księgowość, 
Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w tych 
systemach. 
 
Instrukcja obsługi została opracowana w oparciu o aktualny stan oprogramowania. 
Oprogramowanie oraz instrukcja może podlegać modyfikacji bez powiadamiania użytkowników. 
Intuiti Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika wynikających z nieznajomości 
obsługi oprogramowania. 
 

Pomoc techniczna 
Jeżeli pojawią się zapytania związane z obsługą oprogramowania Intuiti Exodus™ Import JPK 
możliwe jest skorzystanie z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników programu. Pomoc 
techniczną można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 307 40 00 lub mailowo: biuro@intuiti.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producent: 
Intuiti Sp. z o.o. 
tel. 61 307 40 00 
email: biuro@intuiti.pl 
www.intuiti.pl 
 
 
Opracowanie: Intuiti Sp. z o.o. 
Poznań, 2021 
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1.  Algorytmy dekretacji 
Dekretacje dokumentów sprzedaży i zakupu, mogą być ustalane w dwóch trybach w zależności od 
ustawień domyślnych pracy programu. Obsługiwane są następujące tryby dekretacji: 
 

 Tryb importu wg pozycji dokumentu (ustawienie domyślne) 
 Tryb importu wg nagłówka dokumentu (ustawienie opcjonalne) 

 
1.1. Import dokumentów według pozycji (tryb domyślny) 
 
Ustawienie tego trybu pracy pobierać będzie wartości kwot do zapisów księgowań pochodzących z 
pozycji dokumentu sprzedaży. Użytkownik dzięki temu może dostosowywać konta przychodowe. 
 
W zależności od zapotrzebowania dekretowania poszczególnych pozycji faktury użytkownik może 
ustalić odrębny schemat księgowania w zależności od występowania frazy w pozycji dokumentu. 
Na poniższej ilustracji zdefiniowano dodatkowe schematy księgowań dla pozycji w który występuje 
fraza Bęben i Silnik. Zgodnie z założeniami, każda z pozycji faktury w której występują określone w 
założeniach frazy, musi zaksięgować się na innym koncie analitycznym przychodów konta 731-x 
 

 
 
 
Wszystkie pozycje w których będzie występować fraza Bęben (z uwzględnieniem dużych liter i 
znaków diakrytycznych) zostanie zadekretowane na koncie wg powyższego schematu na koncie 
731-1 po stronie Ma.  
 
W przypadku, kiedy w pozycji dokumentu będzie występować fraza Silnik, to zgodnie z definicją, 
pozycja zostanie zaksięgowana na koncie 731-2 i tak dalej. 
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Dla jednego schematu księgowania możemy uwzględnić dwa możliwe wystąpienia frazy w jednej 
pozycji dokumentu. Z zależności importowanych dokumentów na tym etapie ustalamy którego 
rodzaju transakcji dotyczy definiowany schemat (sprzedaż lub zakup). 
 

 
Ilustracja definiowania schematu księgowania dla dokumentów sprzedaży 

 
 

Import dokumentu handlowego po zadekretowaniu z rozbiciem kont przychodowych na 
poszczególne analityki będzie prezentował się następująco w systemie Symfonia Finanse i 
Księgowość: 
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1.2. Import dokumentów według nagłówka 
 
Ustawienie tego trybu pracy program pobierać będzie wartości kwot do zapisów księgowań 
pochodzących z nagłówka dokumentu sprzedaży. Podstawowym schematem księgowania wówczas 
jest formuła domyślna księgowań zarówno dla dokumentów sprzedaży jak i zakupu w pliku 
występujących w plikach JPK_FA. 
 
Użytkownik nie ma możliwości stosowania różnych schematów księgowań, natomiast istnieje 
możliwość modyfikacji domyślnej formuły i dostosowania do obowiązującego w jednostce 
zakładowego planu kont. 
 

 
 
Formuła domyślna nie może być usunięta. Jest używana również w przypadkach, kiedy w plikach 
JPK_FA dokument nie posiada pozycji, a tylko i wyłącznie nagłówki. Występują również pliki JPK_FA, 
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które nie zawsze zgodne są z obowiązującą opublikowaną i zamieszoną przez Ministerstwo 
Finansów schemą i dokumentacją. 
 
Dokumenty zaimportowane do systemu Symfonia Finanse i Księgowość nie zawierają rozbicia w 
zapisach poszczególnych pozycji, a dekrety konta przychodowego nie są rozbijane wg schematów, 
a zapisy kont uwzględniają tylko wartości i konta pochodzące z nagłówka dokumentów. 
 

 
 
W systemie Symfonia Finanse i Księgowość dekretacja prezentuje się następująco: 
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1.3. Konto rozrachunkowe 
 
Konto rozrachunkowe strony Wn (sprzedaż) i strona Ma (zakup) dla dokumentów handlowych 
ustalane jest na podstawie zdefiniowanego schematu księgowania. Konto nie podlega podziałowi 
dekretacji w zapisach księgowych w przypadku zastosowania różnych schematów księgowań.  
 
Schemat księgowania umożliwia wprowadzenie dwóch możliwych kont rozrachunkowych strony 
Wn (sprzedaż) oraz Ma (zakup) z podziałem na kontrahentów krajowych i zagranicznych. W 
przypadku wystąpienia kontrahenta zagranicznego w dokumencie do dekretacji konta 
rozrachunkowego będzie uwzględniane odrębne konto zgodnie z ustawioną regułą. 
 
 

 
 
W powyższej ilustracji wprowadzono numery kont rozrachunkowych strony Wn (sprzedaż) syntetyki 
201 i 203. W przypadku występowania w pliku JPK_FA kontrahenta zagranicznego, zostanie 
zastosowany numer syntetyki 203. 
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1.4. Kontrahenci 
 
Synchronizacja kontrahentów odbywa się automatycznie na podstawie numerów NIP. W przypadku 
braku kontrahenta lub kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w bazie danych systemu Symfonia 
Finanse i Księgowość w kartotece kontrahentów stałych, wówczas zostanie automatycznie dodany 
do bazy i przypisany kolejny numer analityki kartotekowej. 
 

 
 
Dane kartotekowe mogą być modyfikowane przez użytkownika. 
 
W procesie importowania dokumentów oraz w przypadku dublowania się tych samych 
kontrahentów w bazie danych kartoteki Symfonia Finanse i Księgowość przyjmowany jest najniższy 
numer analityczny. 
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1.5. Pozycje rejestrów VAT 
 
W procesie importowania dokumentów niezależnie od trybu pracy dekretacji rejestry VAT są 
podzielone wg poszczególnych stawek VAT. Wartości w rejestrach VAT pochodzą z podsumowania 
pozycji dokumentu sprzedaży. 
 

 
 
Ustawienia rejestrów dla dokumentów sprzedaży i zakupu dostępne są w ustawieniach głównych 
importu w zakładce Typy dokumentów. 
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1.6. Data wejścia do rejestru VAT 
 
Przed przystąpieniem do importowania dokumentów sprzedaży lub zakupu do systemu Symfonia 
Finanse i Księgowość możemy ustalić okres wejścia do rejestru VAT wg następujących kryteriów: 
 
Dla dokumentów sprzedaży: 

- data dokumentu 
- data operacji gospodarczej 

 
Dla dokumentów zakupu: 
 - data wpływu 
 - data dokumentu 
 - data operacji gospodarczej 
 
1.7. Schemat księgowania plików JPK_V7 
 
Z uwagi na strukturę pliku JPK_V7 dekretacja dokumentów jest znacznie bardziej ograniczona w 
porównaniu do plików JPK_FA. Import odbywa się na podstawie części ewidencyjnej deklaracji 
JPK_V7 i dotyczy zarówno dokumentów sprzedaży jak i dokumentów zakupu (VAT należny i 
naliczony). 
 
Użytkownik ustala odrębnie księgowania dla zaewidencjonowania zapisów dla dokumentów 
sprzedaży (należny) oraz dla dokumentów zakupu (naliczony) jako jeden schemat księgowania. 
 

 
 


