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Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi oprogramowania Intuiti Import JPK dla użytkownika 
końcowego. 
 
Intuiti Import JPK współpracuje z oprogramowaniem Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia 
ERP Finanse i Księgowość. Do prawidłowego działania aplikacji niezbędna jest wcześniej instalacja 
oprogramowania Symfonia wraz ze składnikami obiektów integracji Symfonia.  
 
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 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, 2023 



Instrukcja obsługi Intuiti Import JPK do Symfonii 
 

3 | S t r o n a  
 

Spis treści 

1. WSPIERANE FORMATY PLIKÓW XML ............................................................... 6 

1.1. Formaty plików JPK ................................................................................................................................ 6 

1.2. Formaty plików JPK obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku ................................................................... 6 

1.3. Podstawa prawna oraz źródła informacji ............................................................................................... 6 

2. INSTALACJA W SYSTEMIE ................................................................................ 7 

2.1. Powitanie ............................................................................................................................................... 7 

2.2. Umowa licencyjna .................................................................................................................................. 8 

2.3. Informacja .............................................................................................................................................. 8 

2.4. Lokalizacja docelowa .............................................................................................................................. 9 

2.5. Folder Menu Start .................................................................................................................................. 9 

2.6. Zadania dodatkowe .............................................................................................................................. 10 

2.7. Gotowy do rozpoczęcia instalacji ......................................................................................................... 10 

2.8. Zakończono instalację .......................................................................................................................... 11 

2.9. Uruchomienie ...................................................................................................................................... 11 

2.10. Ikona na pulpicie .................................................................................................................................. 11 

3. INTERFEJS PROGRAMU .................................................................................. 12 

3.1. Tryb logowania do firmy ...................................................................................................................... 12 

3.2. Eksport, import listy firm...................................................................................................................... 13 

3.3. Tryb zalogowany .................................................................................................................................. 13 

3.4. Tryb prezentacji formatu plików JPK_FA .............................................................................................. 14 

3.5. Tryb prezentacji formatu plików JPK_V7 .............................................................................................. 15 

3.6. Tryb prezentacji danych serwisów internetowych ............................................................................... 16 

4. KONFIGURACJA PROGRAMU ......................................................................... 17 

4.1. Podłączenie nowej firmy ...................................................................................................................... 17 

4.2. Podłączenie nowej firmy z autoryzacją Windows................................................................................. 18 

4.3. Podłączenie nowej firmy z autoryzacją MS SQL ................................................................................... 19 

4.4. Logowanie do firmy.............................................................................................................................. 20 

4.5. Komunikaty błędów logowania do bazy danych................................................................................... 21 

4.6. Ustawienia schematów księgowań ...................................................................................................... 23 

4.7. Ustawienia domyślne importu ............................................................................................................. 24 

4.8. Metody importu ................................................................................................................................... 24 

4.9. Ustawienia typów dokumentów i rejestrów VAT ................................................................................. 25 

4.10. Definicje typów wg numeracji .............................................................................................................. 25 

4.11. Integracje ............................................................................................................................................. 27 

4.12. Kursy walut .......................................................................................................................................... 27 



Instrukcja obsługi Intuiti Import JPK do Symfonii 
 

4 | S t r o n a  
 

4.13. Edytor definicji schematów JPK ............................................................................................................ 28 

4.14. Kontrahenci bez NIP ............................................................................................................................. 30 

5. ALGORYTMY DEKRETACJI .............................................................................. 31 

5.1. Import dokumentów według pozycji (tryb domyślny) .......................................................................... 31 

5.2. Import dokumentów według nagłówka ............................................................................................... 34 

5.3. Konto rozrachunkowe .......................................................................................................................... 35 

5.4. Kontrahenci .......................................................................................................................................... 37 

5.5. Algorytm wyszukiwania kontrahentów ................................................................................................ 37 

5.6. Pozycje rejestrów VAT .......................................................................................................................... 38 

5.7. Data wejścia do rejestru VAT ............................................................................................................... 39 

5.8. Schemat księgowania plików JPK_V7 ................................................................................................... 39 

5.9. Schemat księgowania plików JPK_MAG ............................................................................................... 40 

5.10. Księgowania równoległe ...................................................................................................................... 40 

6. IMPORT DOKUMENTÓW W WALUCIE KRAJOWEJ......................................... 41 

6.1. Wczytanie pliku JPK .............................................................................................................................. 41 

6.2. Wyszukiwanie ...................................................................................................................................... 42 

6.3. Weryfikacja błędów ............................................................................................................................. 42 

6.4. Opis przycisków operacyjnych zakładki ................................................................................................ 43 

6.5. Ustawienia parametrów operacyjnych importu ................................................................................... 43 

6.6. Umieszczenie dokumentów w FK ......................................................................................................... 44 

6.7. Wyniki wysyłania dokumentów do FK .................................................................................................. 45 

7. IMPORT DOKUMENTÓW W WALUCIE OBCEJ ............................................... 46 

7.1. Dokumenty w walucie obcej dla kontrahenta polskiego (FVSW) ......................................................... 46 

7.2. Dokumenty w walucie obcej dla kontrahenta zagranicznego (WDT) ................................................... 47 

7.3. Pobieranie kursów z tabeli NBP............................................................................................................ 47 

8. IMPORT DOKUMENTÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO .............................. 49 

8.1. Wczytanie sprzedaży z serwisu fakturownia.pl .................................................................................... 49 

9. EDYTOR DEFINICJI SCHEMATÓW JPK ............................................................ 50 

9.1. Obszary parametryzacji ........................................................................................................................ 50 

9.2. Parametry główne ................................................................................................................................ 51 

9.3. Kontrahent ........................................................................................................................................... 52 

9.4. Wartości nagłówka ............................................................................................................................... 53 

9.5. Wartości VAT ....................................................................................................................................... 54 

9.6. Wartości pozycji ................................................................................................................................... 55 

10. DEFINIOWANIE PÓL PLIKU JPK_V7 ............................................................. 56 

10.1. Obszary parametryzacji ........................................................................................................................ 56 



Instrukcja obsługi Intuiti Import JPK do Symfonii 
 

5 | S t r o n a  
 

10.2. Parametry główne ................................................................................................................................ 57 

10.3. Kontrahenci .......................................................................................................................................... 58 

10.4. Wartości rejestrów / nagłówka ............................................................................................................ 59 

11. DEFINIOWANIE PÓL PLIKU JPK_MAG ......................................................... 60 

11.1. Obszary parametryzacji ........................................................................................................................ 60 

11.2. Parametry główne ................................................................................................................................ 61 

11.3. Kontrahenci .......................................................................................................................................... 62 

11.4. Pozycje dokumentu magazynowego .................................................................................................... 63 

12. INFORMACJE WDROŻENIOWE ................................................................... 64 

12.1. Współpraca z modułami ...................................................................................................................... 64 

12.2. Wymagania .......................................................................................................................................... 64 

12.3. Pliki konfiguracji ................................................................................................................................... 64 

12.4. Limity importu ...................................................................................................................................... 65 

12.5. Licencjonowanie .................................................................................................................................. 65 

12.6. Wczytanie pliku licencji ........................................................................................................................ 66 

 



Instrukcja obsługi Intuiti Import JPK do Symfonii 
 

6 | S t r o n a  
 

1. Wspierane formaty plików XML 

1.1. Formaty plików JPK 
 
Oprogramowanie Intuiti Import JPK do Symfonii od wersji 2022 wspiera pliki JPK w standardzie 
struktur zgodnie z aktualizacjami z dnia 8 maja 2020 roku, które zostały opublikowane w Centralnym 
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. 
 
Obsługiwane w oprogramowaniu schematy plików JPK: 
 

• Struktura JPK_V7M(1) obowiązująca od 1 października 2020 roku 
• Struktura JPK_V7M(2) obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku 
• Struktura JPK_FA(3) obowiązująca od 2 grudnia 2019 roku 
• Struktura JPK_FA(4) obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku 
• Struktura JPK_MAG(1) obowiązująca od 1 lipca 2018 roku 

 
Linki: 
 
http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/ 
 
http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9394/ 
 
1.2. Formaty plików JPK obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku 
 
UWAGA: Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowa wersja struktury logicznej JPK_V7(2) z 
deklaracją. Oprogramowanie w wersji 2023 obsługuje nową strukturę plików. 
 
Linki: 
 
https://www.gov.pl/attachment/b31c1147-57c5-4ac3-9edb-30b2d149d208 
 
https://www.gov.pl/attachment/c4d5413c-fce9-4f00-a3a7-7b809f79261f 
 
https://www.gov.pl/attachment/1abeab45-4e71-4616-b8d5-6b71699e86f8 
 
https://www.gov.pl/attachment/9b8e300c-743c-4f7d-8e46-dd5238b0ce38 
 
https://www.gov.pl/attachment/4afcac6d-4c7a-491b-bbb6-3da82a2a211b 
 
1.3. Podstawa prawna oraz źródła informacji 
 
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. z 2019 r., poz. 1988) 
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2. Instalacja w systemie 
Instrukcja instalacji oprogramowania Intuiti Import JPK na stanowisku roboczym lub serwerze. 
Proces instalacji oprogramowania może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez użytkownika 
mającego uprawnienia administracyjne systemu Windows.  
 
Intuiti Import JPK współpracuje tylko i wyłącznie z oprogramowaniem Symfonia Finanse i 
Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość. Do prawidłowego działania aplikacji niezbędna 
jest wcześniej instalacja oprogramowania Symfonia wraz ze składnikami obiektów integracji 
Symfonia.  
 
Instalacja obiektów integracji Symfonia dla systemów finansowo-księgowych Symfonia dostępna 
jest w odrębnych instrukcjach lub na stronach producenta. 
 
Zaleca się stosowanie standardowego folderu instalacji Intuiti Import JPK proponowanym przez 
instalator podczas procesu. W przypadku zmiany folderu instalacji należy zwrócić uwagę na 
uprawnienia dostępów innych użytkowników do folderu, którzy będą korzystać z oprogramowania. 
 
2.1. Powitanie 
 
Witamy w instalatorze aplikacji Intuiti Import JPK do Symfonii 
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2.2. Umowa licencyjna 
 
Proszę zapoznać się z treścią umowy licencyjnej. Musisz zgodzić się na warunki tej umowy przed 
kontynuacją instalacji. W przeciwnym wypadku instalacja zostanie przerwana. 
 
 

 
 
 

2.3. Informacja 
 
Przed przejściem do kolejnego etapu instalacji, proszę przeczytać poniższą informacje związane z 
funkcjonalnością instalowanego oprogramowania. 
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2.4. Lokalizacja docelowa 
 
Proszę wskazać folder w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie Intuiti Exodus™ Import 
JPK. Zaleca się pozostawienie folderu bez zmian i wciśnięcia przycisku: Dalej 
 

 
 
 
 

2.5. Folder Menu Start 
 
Instalator stworzy skróty do uruchomienia programu w poniższym folderze Menu Start, 
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2.6. Zadania dodatkowe 
 
Zaznacz dodatkowe zadania, które Instalator ma wykonać po zakończeniu instalacji programu Intuiti 
Import JPK, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. 
 

 
 
 
2.7. Gotowy do rozpoczęcia instalacji 
 
Podsumowanie wybranych wcześnie parametrów instalacji oprogramowania. Wybierz przycisk 
instaluj aby przeprowadzić proces instalacji. Jeszcze na tym etapie może przerwać instalację 
oprogramowania na komputerze. 
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2.8. Zakończono instalację 
 
Instalator zakończył instalację programu Intuiti Import JPK na Twoim komputerze. Aplikacja może 
być uruchomiona poprzez użycie utworzonych skrótów na pulpicie lub w Menu Start systemu 
Windows 
 

 
 
2.9. Uruchomienie 
 
Program będzie dostępny w menu Start systemu Windows 10 w folderze zaprezentowanym w 
poniższej ilustracji 
 

 
 

2.10. Ikona na pulpicie 
 
Program będzie również dostępny z poziomu ikony na pulpicie Systemu Windows. 
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3. Interfejs programu 
Okno główne programu Intuiti Import JPK składa się z dwóch trybów.  

 Tryb logowania do firmy 
 Tryb zalogowany 

 
3.1. Tryb logowania do firmy 
 
W trybie logowania do firmy użytkownik w okienku dialogowym ma do dyspozycji listę firm do 
których może zalogować się celem zaimportowania plików JPK. 
 

 
 
W trybie logowania możemy dołączyć nową firmę, edytować konfigurację połączenia z bazą danych 
SQL czy odłączyć istniejącą firmę. Odłączenie firmy z listy nie usuwa bazy danych. Parametry 
logowania takie jak nazwa użytkownika i hasło dotyczą logowania do systemu Symfonia Finanse i 
Księgowość. 
 
W trybie logowania, niektóre funkcje w menu górnym podstawowym nie są dostępne. Możemy 
natomiast wczytać plik licencji, wyeksportować listę podłączonych baz danych, czy zaimportować 
otrzymaną z innego stanowiska listę baz danych. 
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3.2. Eksport, import listy firm 
 
W niektórych przypadkach istotnym elementem może okazać się przeniesienie listy firm na inne 
stanowisko robocze. Lista firm jest konfiguracją lokalną, co oznacza, że konfigurowana jest na 
stanowisku roboczym. W przypadku podłączenia na jednym stanowisku listy firm, możemy całą listę 
wyeksportować i zaimportować w odrębnej lokalizacji. Funkcja często stosowana jest w momencie 
wdrożenia oprogramowania w biurach rachunkowych. 
 

 
 

3.3. Tryb zalogowany 
 
Program po zalogowaniu się do bazy danych systemu Symfonia automatycznie przechodzi w tryb 
pełnoekranowy i udostępnia obszary operacyjne oraz informacyjne.   
 
Po zalogowaniu się do bazy danych wybranej firmy program automatycznie wyświetli okno 
konfiguracyjne firmy celem ustawienia bieżącego roku obrachunkowego oraz innych ustawień 
takich jak typy dokumentów, metody eksportowania danych czy ustawienia dekretacji zapisów. 
 

 
 
W zależności od załadowania konkretnego formatu pliku JPK lub wczytania dokumentów z serwisu 
fakturowego prezentacja danych jest spersonalizowana. Opis obszarów opisany jest w kolejnym 
podrozdziale. 
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3.4. Tryb prezentacji formatu plików JPK_FA 
 
Poniżej opis obszarów nawigacyjnych dla plików JPK_FA: 
 

 
 

Obszar informacyjny zalogowanej firmy oraz licencji programu Intuiti Import JPK 
 
Nagłówek i podsumowanie dokumentów handlowych dla plików JPK_FA, zestawienie 
rejestrów dla plików JPK_V7, nagłówka dokumentów magazynowych JPK_MAG . 
Wyszukiwanie zawartości nagłówka, weryfikacja i prezentacja błędów. 
 
Prezentacja pozycji wybranego dokumentu handlowego lub magazynowego. Obszar ten nie 
występuje w przypadku wczytania i prezentacji pliku JPK_V7 
 
Dekretacja wybranej pozycji w pliku JPK_FA, JPK_V7, JMP_MAG 
 
Obszar operacyjny. Przed zaimportowaniem dokumentów do Symfonii użytkownik wybiera 
rok obrachunkowy, datę wprowadzenia oraz podejmuje decyzję które dokumenty zostaną 
umieszczone w FK. Obszar nawigacyjny może być ukryty przez użytkownika. 
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3.5. Tryb prezentacji formatu plików JPK_V7 
 
Poniżej opis obszarów nawigacyjnych dla plików JPK_V7: 
 

 
 
 
 

Obszar informacyjny zalogowanej firmy oraz licencji programu Intuiti Import JPK 
 
Nagłówek i podsumowanie dokumentów handlowych dla plików JPK_V7, zestawienie 
rejestrów dla plików JPK_V7. Wyszukiwanie zawartości nagłówka, weryfikacja i prezentacja 
błędów. 
 
Dekretacja wybranej pozycji rejestru w pliku JPK_V7 
 
Obszar operacyjny. Przed zaimportowaniem dokumentów do Symfonii użytkownik wybiera 
rok obrachunkowy, datę wprowadzenia oraz podejmuje decyzję które dokumenty zostaną 
umieszczone w FK. Obszar nawigacyjny może być ukryty przez użytkownika. 
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3.6. Tryb prezentacji danych serwisów internetowych 
 
Poniżej opis obszarów nawigacyjnych i informacyjnych po wczytaniu danych sprzedażowych z 
serwisu internetowego: 
 

 
 
 

Nagłówek i podsumowanie dokumentów sprzedaży pobranych bezpośrednio z dowolnego 
serwisu internetowego lub Krejowego Systemu e-Faktur 

 
Pozycje dokumentu handlowego. Aby zobaczyć pozycje doklumentu należy rozwinać w 
nagłówku pozycji ikonką umieszczoną w lewej części wiersza. 
 
Podzumowanie zanaczonych pozycji przeznaczonych do importu dokuemntów do Symfonia 
Finanse i Księgowość 
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4. Konfiguracja programu 
Instrukcja instalacji programu Intuiti Import JPK przedstawiona została w odrębnym dokumencie 
poświęconym instalacji oprogramowania w systemie Windows. Poniższe informacje zakładają, że 
program został wcześniej zainstalowany na stanowisku roboczym użytkownika. 
 
4.1. Podłączenie nowej firmy 
 
Do poprawnego połączenia się z bazą danych Symfonii niezbędna jest instalacja pakietów Symfonia 
Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość wraz z zainstalowanymi obiektami 
integracji Symfonia. W przypadku braku instalacji obiektów integracji, połączenie z bazą danych nie 
będzie możliwe. Instalacja obiektów integracji opisana jest w instrukcji producenta 
oprogramowania Symfonia. 
 
Uruchom aplikację Intuiti Import JPK. Pojawi się okienko główne aplikacji w którym należy wybrać 
przycisk: Dołącz firmę. 
 

 
 
Program rozpocznie wyszukiwanie serwerów SQL dostępnych na maszynie lokalnej lub w sieci. 
Wprowadź informacje niezbędne do połączenia się z bazą danych do której będziesz importować 
dokumenty.  W kolejnym podrozdziale zostały opisane metody konfiguracji połączenia z bazą 
danych. 
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W przypadku braku informacji konfiguracyjnych skontaktuj się z informatykiem lub opiekunem 
systemu Symfonia. Możesz również skontaktować się z firmą Intuiti Sp. z o.o. pod numerem 
telefonu (61) 307 40 00 wew. 1 celem umówienia pomocy technicznej. 
 

4.2. Podłączenie nowej firmy z autoryzacją Windows 
 
W przypadku połączenia lokalnego lub serwerowego z możliwością logowania do serwera baz 
danych MS SQL za pośrednictwem poświadczeń Windows, możliwe będzie uzyskanie informacji o 
bazach danych bez konieczności wprowadzania poświadczeń ( loginu i hasła) MS SQL. 
W zależności od wyboru nazwy serwera zostaną pobrane bazy danych znajdujące się na serwerze 
SQL. 
 

 
 
Wskaż bazę danych lub wprowadź ręcznie do której będzie wykonywany import dokumentów lub 
rejestrów JPK. Po wybraniu bazy program samodzielnie pobierze nazwę skróconą i nazwę firmy oraz 
użytkownika „Admin” Użytkownik jest domyślnym użytkownikiem systemu do którego logujemy się 
w systemie Symfonia Finanse i Księgowość. 
 
Należy ustalić również linię produktową Symfonia: 
 

F50 Linia produktowa Symfonia Finanse i Księgowość 
ERP Linia produktowa Symfonia ERP Finanse i Księgowość 

 
Utworzone dane będą widoczna na liści firm do wyboru. 
 

 

W przypadku braku listy baz do wyboru, możliwe jest ręczne wprowadzenie nazwy bazy 
danych. Jeśli znane są dane logowania dla poświadczeń MS SQL, można wprowadzić 
poświadczenia opisane w kolejnym punkcie celem uzyskania dostępu do listy baz 
danych dostępnych na wybranym serwerze. 
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Aby logowanie do bazy danych Symfonii było możliwe, baza danych musi być dołączona 
do listy firm w programie Symfonia. Należy dokonać próby zalogowania się do firmy 
najpierw za pośrednictwem oprogramowania Symfonia na stanowisku roboczym. 
 
 

4.3. Podłączenie nowej firmy z autoryzacją MS SQL 
 
W przypadku pracy sieciowej, kiedy bazy danych znajdują się na odrębnym serwerze lub 
komputerze/stanowisku pełniącym również funkcję serwera wspólnych baz danych systemu 
Symfonia, możliwe jest wprowadzenie poświadczeń logowania MS SQL. Poświadczenia logowania 
do baz danych wymagane są tylko w momencie ewentualnego pobrania listy baz danych celem 
poprawnej konfiguracji połączenia. 
 

 
 

Celem pobrania listy baz danych zaznacz „Użyj logowania SQL” i wprowadź użytkownika i hasło. 
Następnie odśwież listę baz danych w polu „Baza danych”. Jeżeli poświadczenia zostały 
wprowadzone poprawnie lista powinna zostać uzupełniona o bazy danych dostępne na wybranym 
serwerze MS SQL. 
 

 

W przypadku braku możliwości połączenia się z bazą danych Symfonii należy 
skontaktować się z działem obsługi technicznej, celem poprawnego skonfigurowania 
połączenia. 
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4.4. Logowanie do firmy 
 
Aby zalogować się do wybranej firmy należy wybrać z listy firmę, wprowadzić lub użyć domyślnego 
użytkownika i wprowadzić to samo hasło, które wykorzystywane jest do logowania w systemie 
Symfonia Finanse i Księgowość na wybranym użytkowniku: 
 

 
 
Poprawne zalogowanie do firmy będzie skutkować pobraniem informacji o firmie w górnej części 
okienka aplikacji. Program automatycznie zostanie przełączony do trybu pełnego ekranu. 
 

 
 
Będąc zalogowanym do firmy możemy przystąpić do wczytania wybranej struktury plików JPK do 
aplikacji Intuiti Import JPK do Symfonii i na tej podstawie przystąpić do ustawiania schematów 
księgowań opisanych w odrębnym punkcie niniejszej instrukcji (Ustawienia schematów księgowań). 
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4.5. Komunikaty błędów logowania do bazy danych 
 
Najczęściej występującym komunikatem błędów logowania się do bazy danych jest komunikat 
braku uzyskania informacji konfiguracji połączenia się z serwerem: 
 

 
 
Możliwe przyczyny błędu oraz rozwiązania: 
 

1. Dołączona firma nie znajduje się na liście firm systemu Symfonia. 
  
Rozwiązanie: Otwórz program Symfonia Finanse i Księgowość po czym dodaj firmę do listy 
firm. Po dodaniu firmy zaloguj się w pierwszej kolejności do bazy danych za pośrednictwem 
programu Symfonia Finanse i Księgowość. Następnie uruchom aplikację Intuiti Import JPK i 
sprawdź poprawność danych logowania do firmy. Zaloguj się do firmy. 
 

2. Błędnie wprowadzona baza danych lub serwer bazy danych w konfiguracji połączenia. 
 
Rozwiązanie: Uruchom program Symfonia Finanse i Księgowość i przejdź do trybu listy firm. 
Kliknij prawym klawiszem myszy w nagłówku listy firm aby uzyskać poniższe menu 
kontekstowe:  
 

 
 
Wybierz z menu funkcję „Pokaż wybór kolumn”. Następnie włącz wszystkie możliwe 
kolumny celem uzyskania informacji szczegółowych o podłączonych bazach danych. 
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Zweryfikuj informacje związane z nazwą bazy danych lub nazwą serwera bazy danych 
pomiędzy aplikacją Symfonia i Intuiti Import JPK. Powinny być tożsame. 
 

3. Baza danych jest w innej wersji produkcyjnej lub nie została przekonwertowana. 
 
Rozwiązanie: Jeśli posiadasz uprawnienia przekonwertuj bazę danych do aktualnej wersji 
zainstalowanej na stanowisku roboczym za pośrednictwem oprogramowania Symfonia 
Finanse i Księgowość. Zaloguj się do bazy danych za pośrednictwem Symfonii a następnie 
dokonaj próby zalogowania poprzez aplikację Intuiti Import JPK. 

 

 

W przypadku braku możliwości połączenia się z bazą danych Symfonii należy 
skontaktować się z działem obsługi technicznej lub wsparciem technicznym produktu 
Symfonia. 
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4.6. Ustawienia schematów księgowań 
 
Schematy księgowań tworzone są dla poszczególnych pozycji oddzielnie dokumentów 
sprzedażowych i uwarunkowane występowaniem dowolnej frazy występującej w pozycji. Możliwe 
jest dekretowanie dokumentu np. na kontach przychodowych pod warunkiem wystąpienia frazy 
wprowadzonej w edytorze schematów księgowań. 
 
Po zalogowaniu do wybranej firmy możemy dokonać modyfikacji formuł dekretacji wybierając z 
menu górnego Ustawienia -> Schematy księgowań. Otrzymamy wówczas do dyspozycji 
standardowo utworzoną formułę domyślną dla wszystkich dokumentów. 
 

 
 
Użytkownik może wprowadzić dowolną ilość schematów księgowań uwarunkowując 
występowaniem słów kluczowych w pozycjach dokumentów/zapisów i nadać odpowiedni schemat.  
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Podczas edycji uzupełniamy kolejno stronę WN odrębnie dla kontrahentów krajowych i 
zagranicznych oraz konta stronę MA występującą w planie kont zalogowanej firmy. Na powyższej 
ilustracji prezentowany jest schemat składający się z standardowych kont.  
 
4.7. Ustawienia domyślne importu 
Ustawienia domyślne dla firmy dostępne są z menu głównego w Ustawieniach podstawowych. 
Ustalić można rok, oraz metodę importowania dokumentów z plików JPK oraz integracji. Po 
zalogowaniu do firmy program pobierze domyślne ustawienia. 
 

 
 
Dostępne są również obszary dla dokumentów handlowych, kursów walut oraz definicji 
dokumentów. Obszary opisane w dalszej części niniejszej instrukcji 
 
4.8. Metody importu 
 
Metody importu określają zasadniczo sposób importowania dokumentów handlowych dla 
struktur plików JPK_FA oraz integracji z serwisów internetowych. 
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4.9. Ustawienia typów dokumentów i rejestrów VAT 
 
Ustawienia dostępnych w zalogowanej firmie typów dokumentów i rejestrów dla sprzedaży i 
zakupów. Do poprawnego zaimportowania dokumentów do Systemu Symfonia Finanse i 
Księgowość niezbędne jest określenie, które typy dokumentów będą odpowiadać za import obszaru 
sprzedaży i zakupu. Należy również wskazać nazwę rejestru VAT dla obsługiwanego typu 
dokumentu. 
 

 
 

Analogiczne ustawienia należy dokonać dla importów plików JPK_V7. W przypadku, kiedy import 
plików JPK_V7 nie występuje w danej jednostce to ustawienie nie jest obowiązkowe. 
 
Możliwe jest przyjęcie umownej zasady potraktowania wartości ujemnych w pliku JPK_FA i 
integracji z serwisami internetowymi  lub w pliku JPK_V7 jako dokumentów korygujących. 
Włączenie tej umownej zasady będzie skutkować koniecznością wskazania typu dokumentu dla 
korekty oraz obsługiwanego dla korekt rejestru VAT. 
 
4.10. Definicje typów wg numeracji 
 
W zależności od rodzaju transakcji użytkownik posiada możliwość zdefiniowania konkretnego typu 
dokumentu dla dokumentów zakupu i sprzedaży uwarunkowany frazą w numerze dokumentu. 
Użytkownik może zdefiniować odrębnie typ dokumentu dla zakupu i sprzedaży dla importów 
JPK_FA, JPK_FAZ, JPK_V7M uwarunkowane np. jego prefiksem w numerze.  Jeśli numer dokumentu 
zawiera frazę WDT to możliwe będzie przyporządkowanie odrębnego typu dokumentu do 
zaimportowania do FK. 
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Aby ustawić odrębny typ dokumentu na podstawie występowania prefixu w numerze, wybierz 
przycisk Definicje typów dokumentów w ustawieniach importu, zakładce Definicje typów 
dokumentów 
 

 
 
W oknie dialogowym możemy wprowadzić reguły, które będą uwzględniane podczas wczytywania 
pików JPK. 
 

 
 

Poniżej ilustracja wczytania pliku JPK_FA z dodatkowo zdefiniowanym odrębnie typem dokumentu 
dla transakcji WDT. 
 

 
 
Dokument zostanie zaimportowany do odrębnego typu dokumentu w systemie Symfonia Finanse i 
Księgowość. Odrębne ustawienia stosujemy dla różnych importowanych struktur JPK. 
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4.11. Integracje 
 
Zakładka umożliwia włączenie integracji z serwisami internetowymi, co umożliwi bezpośrednie 
pobranie danych sprzedaży z serwisu.  
 

 
 
Wersja 2023 umożliwia integrację z serwisem fakturownia.pl. Wprowadzamy klucz API który 
uzyskamy z serwisu internetowego oraz nazwę firmy / login firmy stosowany w serwisie. Przyciskiem 
testowania połączenia API zweryfikujemy poprawność wprowadzonych danych. Więcej informacji 
uzyskają państwo na stronach http://intuiti.pl/import-jpk/ 
 
4.12. Kursy walut 
 
Opcja włącza pobieranie kursów walut z tabeli NBP dla dokumentów walutowych. W przypadku 
wyłączenia tej funkcji, w dokumentach walutowych zostanie przyjęta wartość 1 kursu. Użytkownik 
będzie mógł dokonać zmiany. 
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Warianty ustawień pobierania kursów walut z NBP: 
 

Tabela A, B, C Wybór tabeli z której będzie 
pobierany kurs waluty. W zależności 
od wyboru tabeli będą dostępne 
stosowne opcje 

Data Kurs na podstawie daty sprzedaży 
Kurs na podstawie daty wystawienia 

W zależności od wyboru kursem 
waluty steruje data wystawienia 
dokumentu lub data sprzedaży 

Dzień Kurs z dnia poprzedzającego dzień 
sprzedaży / wystawienia 
Kurs z dnia sprzedaży / wystawienia 

Pobiera kurs waluty z dnia 
poprzedzającego dzień wystawienia 
lub sprzedaży dokumentu (w 
zależności od wcześniejszego 
ustawienia). Pobiera kurs waluty z 
dnia wystawienia dokumentu lub 
sprzedaży. 

Kurs średni 
sprzedaży 
kupna 

Tabela A – możliwość wyboru kursu 
średniego 
Tabela B – możliwość wyboru kursu 
średniego 
Tabela C – możliwość wyboru 
kursów sprzedaży i kupna 

 
Opis funkcjonalny znajduje się również w dziale: Import dokumentów w walucie obcej. 
 
4.13. Edytor definicji schematów JPK 
 
Parametryzacja dostępnych w pliku JPK nazw pól. Użytkownik może dostosować otrzymany z innego 
systemu plik JPK modyfikując poszczególne pola importu z zakresu danych w zależności od 
struktury: 

 Parametrów głównych pliku JPK z dokumentu 
 Danych kontrahentów 
 Wartości nagłówka dokumentów 
 Wartości pozycji dokumentów 
 Wartości rejestrów VAT 
 

Definicję pól ustalamy odrębnie dla struktury obsługiwanego przez program schematu: 
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Dzięki temu, każdy plik np. JPK_FA może zostać dostosowany do poprawnego zaimportowania 
dokumentów w systemie Symfonia Finanse i Księgowość. 
 
Program podpowiada domyślne wartości pól. Użytkownik może wprowadzić ręczne zmiany w 
każdym z możliwych do edycji pól pliku JPK_FA. Definicje pól zostały wprowadzone tylko dla plików 
w formacie JPK_FA. Możliwe jest dostosowanie pól do wszystkich obsługiwanych formatów importu 
 
Szczegóły funkcjonalne dostosowania pól JPK w edytorze struktur zostały opisane w innym rozdziale 
(Edytor definicji schematów JPK) poświęconym zagadnieniu dostosowywania plików JPK do 
standardowych struktur.   
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4.14. Kontrahenci bez NIP 
 
Kontrahenci bez NIP mogą być przesyłani do FK w zależności od trybu ustawień użytkownika. 
Użytkownik może wybrać z kartoteki kontrahenta, który będzie uwzględniany w procesie integracji 
dokumentów. 
 

 
 
Wybranie trybu z przypisaniem do wybranego konta, umożliwi wskazanie konta syntetycznego lub 
analitycznego bez wskazania kontrahenta w kartotece. 
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5. 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) 

 
5.1. 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 

 
 

Możliwe jest wykorzystanie księgowań równoległych również dla dokumentów sprzedaży, które 
często wykorzystywane jest np. do księgowania bezpośrednich płatności gotówkowych czy 
płatności kartą jeśli tego typu transakcja występuje. 
 
Księgowanie równoległe będzie zawierało jeden zapis, który będzie stanowił równowartość sumy 
wszystkich zapisów podstawowych dokumentu. Zapis równoległy nie jest rozbijany z pozycji 
dokumentów i odrębnych zdefiniowanych schematów księgowania. W księgowaniu równoległym 
możliwe jest również utworzenie nowej transakcji dla kont rozrachunkowych. 
 
Wyłączenie schematu księgowania jest możliwe tylko w formule domyślnej. 
 
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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W przypadku zastosowania księgowania równoległego dokument będzie prezentował się wraz z 
zapisami księgowań równoległych. 
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5.2. Import dokumentów według nagłówka 
 
Przy ustawieniu tego trybu pracy w ustawieniach importu, 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 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, 
których zgodność odbiega od obowiązujących standardów opublikowanych i zamieszczonych 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. 
Zapisy kont uwzględniają tylko wartości i konta pochodzące z nagłówka dokumentów. 
 
Przy zastosowaniu księgowań równoległych również pobierane są wartości z nagłówka dokumentu. 
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W systemie Symfonia Finanse i Księgowość dekretacja prezentuje się następująco: 
 

 
 

5.3. 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 (rozdekretowaniu) 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. 
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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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5.4. Kontrahenci 
 
Synchronizacja kontrahentów odbywa się bezobsługowo i w całości 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 czyli pierwszy odnaleziony w systemie kontrahent ze zgodnym numerem NIP. 
 

5.5. Algorytm wyszukiwania kontrahentów 
 
Proces wyszukiwania kontrahentów w kartotece systemu Symfonia jest dość złożony. Od wersji 
2023 wprowadzono szereg zmian integracyjnych. W pierwszej kolejności poszukiwany jest NIP 
kontrahenta. W przypadku występowania kilku kontrahentów z tym samym NIP użyty jest najniższa 
pozycja (najstarsza). W przypadku braku występowania po numerze NIP poszukiwany jest kod 
kontrahenta.  
 
W przypadku kiedy nastąpi sytuacja, w której kontrahenci w pliku JPK mają podobny kod 
zawierający długą powtarzalną nazwę np. „KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM …” i nie 
będzie występować w systemie Symfonia, wówczas zostanie dodany człon nazwy z NIP w kodzie 
kontrahenta.  
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5.6. 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 Definicje typów dokumentów. 
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5.7. 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 
 
5.8. 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. 
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5.9. Schemat księgowania plików JPK_MAG 
 
Struktura schematów księgowań dla dokumentów magazynowych jest uproszczona zgodnie z 
specyfiką dokumentów prostych w programie Symfonia Finanse i Księgowość. Możliwy jest do 
ustalenia dekret składający się z jednego zapisu po stronie Wn i stronie Ma odrębnie dla 
poszczególnych rodzajów operacji magazynowych. 
 
 

 
 
Odrębnie ustalamy schemat księgowania dla dokumentów zewnętrznych podstawowych operacji 
gospodarczych:  
 
PZ – Przyjęcie z zewnątrz 
WZ – Wydane na zewnątrz 
PW – Przychód wewnętrzny 
RW – Rozchód wewnętrzny 
 
Ze względów na strukturę plików JPK_MAG, brak jest możliwości podziału dekretacji dowolnej 
strony. 
 

5.10. Księgowania równoległe 
 
Dla struktur JPK_FA i JPK_V7 możliwe jest zastosowanie księgowań równoległych. Tak samo jak dla 
transakcji zakupowych jak i sprzedażowych możliwe jest zastosowanie dodatkowego księgowania 
równoległego w importowanym dokumencie. Konieczne jest wówczas oznaczenie zapisu i 
określenie jego dekretu w ustawieniach schematów księgowań. 
 
Szczegółowy opis zagadnienia został przedstawiony w rozdziale 6.0 Algorytmy dekretacji 
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6. Import dokumentów w walucie krajowej 
Instrukcja instalacji programu Intuiti Import JPK przedstawiona została w odrębnym rozdziale 
poświęconym instalacji oprogramowania w systemie Windows. Poniższe informacje zakładają, że 
program został wcześniej zainstalowany na stanowisku roboczym użytkownika. 
 

 

Przed wykonaniem importu należy ustawić typy dokumentów i rejestrów w 
ustawieniach programu.  
Opis ustawień typów i rejestrów znajduje się w rozdziale 4.8 Ustawienia typów 
dokumentów i rejestrów VAT 

 

 

Aby dostosować księgowania do planu kont obowiązującego w firmie, należy ustawić 
standardowe schematy księgowań w ustawieniach programu.  
Opis ustawienia schematów księgowań opisany został w rozdziale 4.6 Ustawienia 
schematów księgowań 

 
Przed wykonaniem importu dokumentów należy dokonać ustawień typów dokumentów i rejestrów 
w ustawieniach programu. Opis ustawień znajduje się w rozdziale nr 4.8 Dokumenty i rejestry VAT 
 
6.1. Wczytanie pliku JPK 
 
Program umożliwia wczytywanie różnych struktur plików JPK. Aby wczytać plik o strukturze 
JPK_FA należy z menu głównego wybrać kolejno  Plik –> Wczytaj plik JPK_FA [sprzedaż].  
 

 
 
W oknie wyboru plików wybieramy interesujący nas plik w formacie XML po czym zostanie 
zaprezentowane okienko dialogowe z dodatkowymi opcjami filtrującymi. 
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Do dyspozycji użytkownik posiada opcję prezentacji: 
 

 Pokaż wszystkie dokumenty – prezentuje wszystkie dokumenty w pliku 
 Pokaż wg daty – prezentuje dokumenty z określonego zakresu daty. 

 
W ten sposób możemy załadować dowolną ilość plików JPK w obsługiwanych strukturach. 
Załadowane pliki będą widoczne w odrębnych zakładkach. 
 

 
 
Podczas importowania dokumentów uwzględniana jest tylko i wyłącznie aktywna zakładka z listą 
dokumentów. Program nie importuje wszystkich wczytanych plików. 
 
6.2. Wyszukiwanie 
 
Panel wyszukiwania frazy aktywnej zakładki uwzględnia wszystkie widoczne kolumny. Możemy w 
ten sposób odnaleźć dokumenty związane z jednym kontrahentem, numerem NIP czy numerem 
dokumentu. Dodatkowo możliwe jest filtrowanie wg określonej daty oraz dokumenty posiadające 
NIP lub bez NIP. 
 

 
 
Program podlicza sumę wartości dokumentów wg filtrowanych informacji. 
 

6.3. Weryfikacja błędów 
 
Podczas wczytywania pliku JPK program dokonuje weryfikacji poprawności dokumentów w pliku 
JPK. Podstawowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie czy suma wartości w nagłówku jest 
zgodna z sumą wartości w pozycjach dokumentów. Czy w pozycjach dokumentów występują 
wartości i czy są przyporządkowane do odpowiednich pól w pliku JPK. Nieprawidłowość zostanie 
oznaczona czerwonym kolorem. 
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W powyższym przypadku błędy dotyczą nieprawidłowego kursu waluty. Z uwagi, że jest to 
dokument WDT kurs waluty nie jest możliwy do ustalenia bezpośrednio w pliku JPK. 

Wciśnięcie ikonki  spowoduje wyświetlenie tylko i wyłącznie dokumentów w których 
występują błędy. 
 

 
6.4. Opis przycisków operacyjnych zakładki 
 

 
Sprawdź poprawność dokumentów i pokaż zawartość tylko z błędami 

 
Tryb poprawności włączony, pokazuje tylko zawartość dokumentów z błędami, 
kliknięcie spowoduje powrót do listy wszystkich dokumentów 

 
Cofnięcie ostatniej wykonanej operacji weryfikacji błędów lub wprowadzania wartości w 
polu wyszukiwania 

 Szukaj wg wprowadzonej frazy. Kliknięcie spowoduje przeszukanie i wyświetlenie 
zawartości spełniających wprowadzone kryteria. 

 
6.5. Ustawienia parametrów operacyjnych importu 
 
Przed przystąpienie do procesu importowania danych z pliku JPK należy ustawić rok 
obrachunkowy do którego będą wysyłane dokumenty. 
 
Ustawienia importu: 
 

1. Wybierz rok do którego będą importowane dokumenty sprzedaży 
2. Wybierz / zmień datę wprowadzenia dokumentów do FK 
3. Wybierz tryb weryfikacji duplikatów 
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4. Wybierz tryb importu dla wszystkich lub tylko zaznaczonych pozycji 
 

  
 
Pierwszy próbny import dokumentów powinien zostać przeprowadzony z zaznaczeniem kilku 
dokumentów celem weryfikacji poprawności umieszczenia w systemie FK. Przed wykonaniem 
importu produkcyjnego zaleca się wykonanie weryfikacji testowej. 
 

6.6. Umieszczenie dokumentów w FK 
 
Proces umieszczenia dokumentów do Systemu Symfonia Finanse i Księgowość następuje poprzez 
wciśnięcie przycisku i zatwierdzeniu komunikatu pytającego.  
 
Importowane dokumenty umieszczane są w buforze systemu Symfonia Finanse i Księgowość w roku 
obrachunkowym wybranym w części operacyjnej. Import w zależności od ilości oraz wydajności 
komputera może być procesem długotrwałym. Podczas importu możliwa jest praca na programie 
Symfonia. Użytkownik może na bieżąco weryfikować umieszczanie informacji w systemie Symfonia. 
 

  
 
Proces importowania dokumentów widoczny jest w dolnym prawym rogu okienka aplikacji. Proces 
ten może zostać w każdej chwili przerwany poprzez wciśnięcie przycisku: Przerwij wysyłanie. 
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6.7. Wyniki wysyłania dokumentów do FK 
 
Każdy dokument podczas 
wysyłania do FK jest 
weryfikowany pod względem 
poprawności za pośrednictwem 
wbudowanych obiektów 
programu Symfonia. Wynikiem 
tego będzie prezentowane 
okno komunikatów po 
zakończonej wysyłce. 
 
Okno prezentuje listę 
wysyłanych dokumentów, 
status importu oraz daje 
możliwość prezentacji 
szczegółowych komunikatów 
związanych z odrębnym 
dokumentem poprzez użycie 
przycisku rozwijania. 

 
 
Dokumenty zaimportowane w systemie Symfonia Finanse i Księgowość prezentują się następująco. 
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7. Import dokumentów w walucie obcej 
Instrukcja instalacji programu Intuiti Import JPK przedstawiona została w odrębnym rozdziale 
poświęconym instalacji oprogramowania w systemie Windows. Poniższe informacje zakładają, że 
program został wcześniej zainstalowany na stanowisku roboczym użytkownika. 
 

 

Przed wykonaniem importu należy ustawić typy dokumentów i rejestrów w 
ustawieniach programu.  
Opis ustawień typów i rejestrów znajduje się w rozdziale 4.9 Dokumenty i rejestry VAT 

 

 

Aby dostosować księgowania do planu kont obowiązującej w firmie, należy ustawić 
standardowe schematy księgowań w ustawieniach programu. 
Opis ustawienia schematów księgowań opisany został w rozdziale 4.6 Ustawienia 
schematów księgowań 

 

 

Dla dokumentów walutowych możliwe jest zdefiniowanie odrębnego typu dokumentu 
na podstawie prefixu lub frazy znajdującej się w numerze dokumentu. 
Funkcjonalność została opisana w rozdziale 4.10 Definicje typów dokumentów 

 
Przed wykonaniem importu dokumentów należy dokonać ustawień typów dokumentów i rejestrów 
w ustawieniach programu. Opis ustawień znajduje się w rozdziale nr 4.9 Dokumenty i rejestry VAT 
 
Pliki JPK_FA nie zawierają informacji o kursie waluty. Dlatego przyjmowane są dwa sposoby 
ustalania kursu waluty w zależności od informacji zawartych w pliku JPK_FA.  
 
7.1. Dokumenty w walucie obcej dla kontrahenta polskiego (FVSW) 
 
W przypadku faktur VAT wystawionych w walucie obcej dla kontrahenta polskiego kurs waluty 
obliczany jest na podstawie wartości VAT wykazany w pliku JPK w walucie PLN. Dokumenty 
prezentowane są w walucie w której zostały wystawione. Wartość VAT prezentowana jest zawsze 
w walucie PLN 
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7.2. Dokumenty w walucie obcej dla kontrahenta zagranicznego (WDT) 
 
W przypadku dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów kurs nie jest wykazywany 
bezpośrednio z pliku JPK ponieważ nie występuje taka informacja. Od wersji 2021 wprowadzono 
automatyzację uzupełniania kursów waluty bezpośrednio z tabeli NBP. 
 

 
 
7.3. Pobieranie kursów z tabeli NBP 
 
Podczas wczytywania kurs waluty pobierany jest z tabeli NBP. Aby zmienić ustawienia pobierania 
informacji o walutach należy z menu górnego wybrać kolejno:  
Ustawienia -> Ustawienia importu -> Kursy walut (zakładka) 
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Kurs waluty pobierany jest tylko dla dokumentów wewnątrzunijnych lub eksportowych w walucie 
obcej. Dla dokumentów krajowych w walucie obcej, kurs waluty obliczany jest na podstawie 
wartości VAT dokumentu w walucie PLN pobieranej z pola P_14_W oraz w walucie obcej znajdującej 
się w polu P_14. Kursy na dokumentach aktualizują się automatycznie po zapisaniu zmian. 
 

 
 
Wskazanie kursorem myszy na kurs waluty dokumentu spowoduje wyświetlenie dymka 
informującego o źródle pochodzenia kursu, tabeli oraz daty pobrania z NBP. 
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8. Import dokumentów z serwisu internetowego 
Począwszy od wersji 2023 użytkownik po prawidłowym skonfigurowaniu połączenia z serwisem 
internetowym może bezpośrednio wczytać dokumenty sprzedaży. 
 

8.1. Wczytanie sprzedaży z serwisu fakturownia.pl 
 
Aby wczytać dokumenty z serwisu fakturownia.pl należy dokonać ustawień API w ustawieniach 
programu w zakładce „Integracje”. Po poprawnym ustawieniu integracji zostanie aktywowana 
funkcja „Wczytaj z serwisu fakturownia.pl” 
 

 
 

W kolejnym okienku dialogowym należy wybrać zakres czasowy wczytywanych danych. Nie zaleca 
się wczytywania całego zakresu ponieważ może być on procesem długotrwałym. 
 

 
 
Program wczyta zawartość dokumentów sprzedaży wg określonego interwału czasowego 
prezentując dane w tabeli wraz z pozycjami. 
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9. Edytor definicji schematów JPK 
Niektóre pliki JPK_FA, JPK_VAT czy nawet JPK_V7 niezależnie od wersji, generowane z różnych 
systemów wymagają dostosowania pod względem pobierania właściwych wartości celem 
wykonania poprawnego importu do systemu Symfonia. Każdy plik może być dostosowany za 
pośrednictwem ustawień edytora schematów w ustawieniach programu Intuiti Import JPK. 
 
Użytkownik może dostosować otrzymany z innego systemu plik JPK modyfikując poszczególne pola 
z poniższego zakresu danych: 
 

 Parametrów głównych pliku JPK 
 Danych kontrahentów 
 Wartości nagłówka dokumentów 
 Wartości pozycji dokumentów 
 Wartości rejestrów 

 
 
9.1. Obszary parametryzacji 
Edytor definicji schematów zostały podzielony na odrębne obszary w zależności od struktury plików 
JPK. W przypadku plików JPK_FA należy wybrać poniższy zakres definicji prezentowany na ilustracji. 
 

 
 
Obszar podzielony na pliki JPK_FA. W zależności od wyboru obszaru użytkownik będzie miał dostęp 
do definicji pól w wybranym zakresie. 
 
 



Instrukcja obsługi Intuiti Import JPK do Symfonii 
 

51 | S t r o n a  
 

9.2. Parametry główne 
 
Parametry główne definicji pól pliku JPK_FA(3) dla dokumentów sprzedaży i zakupu. 
 

 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
Sprzedaż 

Pole domyślne 
Zakup 

Nr dokumentu P_2A P_2A 
Kod waluty KodWaluty kodWaluty 
Data wystawienia P_1 P_1 
Data operacji P_6 P_6 
Kwota brutto w walucie P_15 P_15 
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9.3. Kontrahent 
 
Parametry definicji pól kontrahenta pliku JPK_FA(3) dla dokumentów sprzedaży i zakupu. 
 

 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
Sprzedaż 

Pole domyślne 
Zakup 

Nazwa kontrahenta P_3A P_3A 
Adres P_3B P_3C 
Kraj P_5A P_5A 
Nip kontrahenta P_5B P_4B 

 
Pole adresu kontrahenta składa się z ciągu rozdzielanego przecinkami składającego się z nazwy ulicy, 
numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, miejscowości. 
 
Podczas importu danych kontrahentów do kartoteki kontrahentów w systemie Symfonia Finanse i 
Księgowość program rozdzielna poszczególne wartości wprowadzając do odpowiednich pól w 
kartotece o ile jest to możliwe.  
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9.4. Wartości nagłówka 
 
Wartości nagłówka dokumentów definicji pól pliku JPK_FA(3) dla dokumentów sprzedaży i zakupu. 
 

 
 
Ustawienia domyślne: 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
Sprzedaż 

Pole domyślne 
Zakup 

Kwota netto 23% P_13_1 P_13_1 
Kwota netto 8% P_13_2 P_13_2 
Kwota netto 5% P_13_3 P_13_3 
Kwota netto 4% P_13_4 P_13_4 
Kwota netto 0% P_13_6 P_13_6 
Kwota netto NP P_13_5 P_13_5 
Kwota netto ZW P_13_7 P_13_7 
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9.5. Wartości VAT 
 
Wartości rejestrów VAT definicji pól pliku JPK_FA(3) dla dokumentów sprzedaży i zakupu. 
 

 
 
Wartości domyślne: 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
Sprzedaż 

Pole domyślne 
Zakup 

Kwota VAT 23% P_14_1 P_14_1 
Kwota VAT 8% P_14_2 P_14_2 
Kwota VAT 5% P_14_3 P_14_3 
Kwota VAT 4% P_14_4 P_14_4 
Kwota VAT 0% P_14_6 P_14_6 
Kwota VAT 23% PLN P_13_1W P_14_1W 
Kwota VAT 8% PLN P_13_2W P_13_2W 
Kwota VAT 5% PLN P_13_3W P_13_3W 
Kwota VAT 4% PLN P_13_4W P_13_4W 
Kwota VAT 0% PLN P_14_6W P_14_6W 
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9.6. Wartości pozycji 
 
Wartości pozycji definicji pól pliku JPK_FA(3) dla dokumentów sprzedaży i zakupu. 

 

 
 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
Sprzedaż 

Pole domyślne 
Zakup 

Nazwa pozycji P_7 P_7 
Jm P_8A P_8A 
Ilość P_8B P_8B 
Cena netto P_9A P_9A 
Wartość netto P_11 P_11 
Stawka VAT P_12 P_12 

 
Wartości pozycji dokumentu prezentowane są w walucie dokumentu z nagłówka. 
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10. Definiowanie pól pliku JPK_V7 

10.1. Obszary parametryzacji 
Definicje pól własnych zostały podzielone na odrębne obszary w zależności od struktury plików XML. 
W przypadku plików JPK_V7 należy wybrać poniższy zakres definicji prezentowany na ilustracji. 
 

 
 
Obszar podzielony na pliki JPK_V7. W zależności od wyboru obszaru użytkownik będzie miał dostęp 
do definicji pól w wybranym zakresie. 
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10.2. Parametry główne 
 
Wartości definicji  schematu dokumentów pliku JPK_V7(2) dla rejestrów VAT. 
 

 
 
Wartości domyślne dla plików w wersji JPK_V7(2) : 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
Sprzedaż  

( VAT należny ) 

Pole domyślne 
Zakup  

( VAT naliczony ) 
LP LpSprzedazy LpZakupu 
Nr dokumentu DowodSprzedazy DowodZakupu 
Data wystawienia DataWystawienia DataWplywu 
Data operacji DataSprzedazy DataZakupu 
Termin płatności TerminPlatnosci - 
Data zapłaty DataZaplaty - 

 
Pola TerminPlatnosci i DataZaplaty obowiązuje w wersji (2) struktury JPK_V7. W przypadku 
występowania wartości dla powyższych pól program utworzy nową transakcję z zastosowaniem 
daty terminu płatności 
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10.3. Kontrahenci 
 
Wartości definicji pól kontrahentów pliku JPK_V7 dla rejestrów VAT 
 

 
 
Wartości domyślne: 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
Sprzedaż  

( VAT należny ) 

Pole domyślne 
Zakup  

( VAT naliczony ) 
Nazwa kontrahenta NazwaKontrahenta LpZakupu 
NIP NrKontrahenta DrDostawcy 
Adres AdresKontrahenta AdresDostawcy 
Kraj KodKrajuNadaniaTIN  
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10.4. Wartości rejestrów / nagłówka 
 
Wartości definicji pól pliku JPK_V7 lub JPK_VAT dla rejestrów VAT 
 

 
 
Wartości domyślne: 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
Sprzedaż  

( VAT należny ) 

Pole domyślne 
Zakup  

( VAT naliczony ) 
Kwota netto 23% K_19 K_43 
Kwota VAT 23% K_20 K_44 
Kwota netto 8% K_17 K_45 
Kwota VAT 8% K_18 K_46 
Kwota netto 5% K_15 K_47 
Kwota VAT 5% K_16 K_48 
Kwota netto 0% K_13 K_49 
Kwota VAT 0% K_14 K_50 
Kwota netto ZW K_10 - 
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11. Definiowanie pól pliku JPK_MAG 

11.1. Obszary parametryzacji 
 
Definicje pól własnych zostały podzielone na odrębne obszary w zależności od struktury plików XML. 
W przypadku plików JPK_MAG należy wybrać poniższy zakres definicji prezentowany na ilustracji. 

 

 
 
Obszar podzielony na pliki JPK_MAG. W zależności od wyboru obszaru użytkownik będzie miał 
dostęp do definicji pól w wybranym zakresie. 
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11.2. Parametry główne 
 
Wartości definicji pól dokumentów pliku JPK_MAG  
 

 
 
Wartości domyślne: 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
PZ 

Pole domyślne 
WZ  

 

Pole domyślne 
RW / PW 

 
Nr dokumentu NumerPZ NumerWZ NumerRW 
Data DataPZ DataWZ DataRW 
Data otrzymania DataOtrzymaniaPZ n/d n/d 
Data wydania n/d DataWydaniaWZ DataWydaniaRW 
Wartość WartoscPZ WartoscWZ WartoscRW 
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11.3. Kontrahenci 
 
Wartości definicji pól kontrahentów pliku JPK_MAG. 
 

 
 
Wartości domyślne: 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
PZ 

Pole domyślne 
WZ  

 

Pole domyślne 
RW / PW 

 
Nazwa kontrahenta Dostawca OdbiorcaWZ n/d 
Numer faktury NumerFaPZ n/d n/d 
Data faktury DataFaPZ n/d n/d 
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11.4. Pozycje dokumentu magazynowego 
 
Wartości definicji pól pliku JPK_MAG dla pozycji dokumentów magazynowych: 
 

 
 
Wartości domyślne: 
 

Nazwa pola Pole domyślne 
PZ 

Pole domyślne 
WZ  

 

Pole domyślne 
RW / PW 

 
Nr dokumentu Numer2PZ Numer2WZ Numer2RW 
Kod towaru KodTowaruPZ KodTowaruWZ KodTowaruRW 
Nazwa towaru NazwaTowaruPZ NazwaTowaruWZ NazwaTowaruRW 
Ilość IloscPrzyjeciaPZ IloscPrzyjeciaWZ IloscPrzyjeciaRW 
Jednostka miary JednostkaMiaryPZ JednostkaMiaryWZ JednostkaMiaryRW 
Cena jednostkowa CenaJednPZ CenaJednWZ CenaJednRW 
Wartość pozycji WartoscPozycjiPZ WartoscPozycjiWZ WartoscPozycjiRW 
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12. Informacje wdrożeniowe 

12.1. Współpraca z modułami 
 
Oprogramowanie współpracuje z modułami: 

 Symfonia Finanse i Księgowość 
 Symfonia ERP Finanse I Księgowość 

 
12.2. Wymagania 
 
Do prawidłowego działania aplikacji wymagane są następujące elementy i składniki: 
 

 system operacyjny Windows 10 z najnowszymi aktualizacjami 
 Zainstalowany pakiet Symfonia wraz z modułem integracji minimum wersja 2021 

 Microsoft .Net minimum wersja 4.7.2 – link do pobrania 
 

12.3. Pliki konfiguracji 
 
Plik konfiguracji listy firm znajduje się w lokalizacji 
C:\Users\User\AppData\Local\Intuiti\ImportJPK\Companies.xml 
 
Pliki konfiguracji ustawień firmy znajdują się w oddzielnych plikach: 
C:\Users\User\AppData\Local\Intuiti\ImportJPK\CompanySettings-0000000000.xml 
 
Pliki mogą być skopiowane do innego profilu użytkownika celem ujednolicenia ustawień 
dostępowych do bazy danych. 
 
Demo pliku JPK_FA (sprzedaż) znajduje się w lokalizacji instalacji programu. Domyślna lokalizacja 
pliku demonstracyjnego pliku JPK_FA: 
C:\Program Files (x86)\Intuiti\INTUITI Exodus Import JPK\2022\Demo_JPK\DEMO_2021_JPK_FAS.xml 
 
Demo pliku JPK_FA (zakup) znajduje się w lokalizacji instalacji programu. Domyślna lokalizacja 
pliku demonstracyjnego pliku JPK_FA: 
C:\Program Files (x86)\Intuiti\INTUITI Exodus Import JPK\2022\Demo_JPK\DEMO_2021_JPK_FAZ.xml 
 
Demo pliku JPK_V7 (rejestry sprzedaży i zakupu) znajduje się w lokalizacji instalacji programu. 
Domyślna lokalizacja pliku demonstracyjnego pliku JPK_FA: 
C:\Program Files (x86)\Intuiti\INTUITI Exodus Import JPK\2022\Demo_JPK\DEMO_2021_JPK_F7M.xml 
 
Demo pliku JPK_V7(2) (rejestry sprzedaży i zakupu) znajduje się w lokalizacji instalacji programu. 
Domyślna lokalizacja pliku demonstracyjnego pliku JPK_FA: 
C:\Program Files (x86)\Intuiti\INTUITI Exodus Import JPK\2022\Demo_JPK\DEMO_2021_JPK_F7Mv2.xml 
 
Zawartość plików DEMO pochodzi z bazy danych demonstracyjnej systemu Symfonia Handel 2.0 
ogólnie dostępnej podczas instalacji wersji demonstracyjnej. Plik został zmodyfikowany o 
dodatkowe firmy i pozycje towarowe na potrzeby zróżnicowania prezentacji danych w programie 
Intuiti Import JPK 
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12.4. Limity importu 
 
Wersja podstawowa umożliwia importowanie / wczytywanie do programu Intuiti Import JPK 
maksymalnie do 50 dokumentów niezależnie od ilości prób importowania do Symfonii. Limit 
dokumentów polega na ograniczeniu wczytywania ilości dokumentów lub pozycji rejestrów do 
programu Intuiti Import JPK 
 
Brak ograniczeń, co do liczby dokonywanych importów czy ustawień schematów księgowań. Brak 
również ograniczeń związanych z limitem czasowym. Program w wersji podstawowej posiada 
ograniczenie czasowe do roku 2099. 
 
Brak ograniczeń ilości zainstalowanych stanowisk. 
 
W przypadku potrzeby zniesienia limitów dokumentów pobierana jest opłata roczna zgodnie z 
cennikiem obowiązującym na stronie internetowej: https://intuiti.pl/import-jpk/  
 

12.5. Licencjonowanie 
 
Produkt wykorzystuje licencjonowanie przypisane do modułu Symfonia. Pobierany jest numer 
licencji podłączony do wybranej firmy z systemu Symfonia. W przypadku biur rachunkowych licencją 
właściwą jest numer przypisany do biura rachunkowego. 
 
Licencję oraz limity dokumentów możemy zweryfikować z poziomu menu głównego: Licencja 
 

 
 
Informacje o licencjonowaniu: 
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12.6. Wczytanie pliku licencji 
 
Mechanizm licencjonowania oprogramowania opiera się na pliku licencji otrzymanego drogą 
mailową po dokonaniu zamówienia.  
 
Nazwa pliku licencji: import_JPK.lic 
 
Aby znieść ograniczenie importowania dokumentów użytkownik jednorazowo wczytuje przesłany 
plik licencji, który zostanie załadowany do aplikacji. 
 

 
 
Wczytanie pliku licencji dostępne jest również z poziomu górnego menu. 
 

 
 
 

 

W przypadku instalacji wielostanowiskowej plik licencji powinien być wczytany na 
każdym stanowisku z zainstalowanym oprogramowaniem Intuiti Exodus™ Import JPK. 

 


