
SPRAWDŹ JAKIE TESTY MOŻESZ WYKONAĆ Z INNOVATION 
KONTROLA JPK 

 

Elementy ogólne 
 Obsługa wielu firm 

 Możliwość dopisywania dodatkowych dokumentów 

 Scalanie kilku plików JPK w jeden 

 Bezpieczny i szybki dostęp do informacji zawartych w pliku JPK 

 Testy techniczne struktury 

 Możliwość zweryfikowania poprawności weryfikowanych danych poprzez przeprowadzanie wybranych tekstów 

 Wysyłka poprawionego pliku JPK 

 Automatyzacja procesu importu i eksportu danych oraz wysyłki plików JPK 

 Podgląd i edycja plików JPK 

 Możliwość dopisywania do plików lub kasowania informacji 

 Możliwość przenoszenia danych między polami w strukturze pliku 

 Sprawdzenie poprawności struktury JPK zgodnie ze schematem MF- normalizacja 

 Kontrola danych podatkowych przesyłanych do MF 

 Kontrola merytoryczna 

 Wysyłka plików JPK i deklaracji VAT bezpośrednio z systemu 

 Pełna obsługa podpisu elektronicznego 

 Przechowywanie danych i potwierdzeń (UPO) plików wysłanych do organów podatkowych 

 Definiowanie jednostek powiązanych 

 Kontrola spójności dokumentów pomiędzy jednostkami powiązanymi 

 Kontrola różnic w dokumentach pomiędzy jednostkami 

 Obsługa wielu firm 

 Możliwość pracy w trybie testowym - wysyłka na bramkę testową 

 Nie wymaga instalacji – umożliwia pracę bezpośrednio przez przeglądarkę internetową 

 Umożliwia pracę wielu użytkownikom jednocześnie 

 Może być stosowany przez Biura Rachunkowe, firm wielooddziałowe, Urzędy i Jednostki Administracji Państwowej, 
które potrzebują obsługi wielu podmiotów 

 Bezpieczeństwo 

 Szyfrowanie komunikacji internetowej – standard HTTPS 

 Integracja z modułem archiwizującym zainstalowanym bezpośrednio u Klienta 

 Certyfikacja Microsoft 
 
 

Weryfikacja merytoryczna w celu odnalezienia i eliminacji błędów – 

testy merytoryczne 
 



Deklaracje podatkowe 
 

 

Tworzenie deklaracji VAT-7 z raportu VAT JPK   

Dane zawarte w pliku raportowym JPK_VAT muszą się poprawnie uzgadniać do deklaracji VAT 7. System Innovation Kontrola JPK 

umożliwia przedstawienie danych w postaci deklaracji VAT 7, a także jej fizyczne stworzenie i wysyłkę elektroniczną.  

Tworzenie deklaracji VAT-7K z raportu VAT JPK   

Dane zawarte w pliku raportowym JPK_VAT muszą się poprawnie uzgadniać do deklaracji VAT 7K poprzez wskazanie okresu lub 

plików JPK_VAT objętych sprawozdaniem. System Innovation Kontrola JPK umożliwia przedstawienie danych w postaci deklaracji 

VAT 7K, a także jej fizyczne stworzenie i wysyłkę elektroniczną.  

Porównanie deklaracji VAT UE z raportem VAT JPK  

Na podstawie kwalifikacji NIP kontrahenta zostaje rozpoznana transakcja wewnątrzwspólnotowa. Dane zawarte w pliku 

raportowym JPK_VAT tworzą deklarację VAT UE, której poprawność można zweryfikować.  

Porównanie deklaracji VAT 27 z raportem VAT JPK  

Tworzenie raportu dla odwrotnego obciążenia na podstawie zawartości pliku JPK_VAT 

Elementy dodatkowe 

 Wydruk rejestrów VAT w oparciu o plik raportu 

 Wydruk zestawienia VAT w oparciu o JPK 

 Tworzenie e-deklaracji VAT (xml) 

 Wysyłka elektroniczna deklaracji 

 Przechowywanie i zarządzanie e-deklaracjami - odbiór UPO 

 Wprowadzanie korekt deklaracji i zmian w dokumentach 
 

Kontrola kwalifikacji transakcji na podstawie wewnętrznych 

algorytmów 
 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub usług od kontrahenta nieposiadającego aktywnego NIP UE 

System Innovation Kontrola JPK dokona testu aktywności NIP UE kontrahenta i na podstawie jego wyniku w powiązaniu ze 

wskazaniem transakcji w strukturze pliku JPK_VAT dokona oceny poprawności kwalifikacji transakcji w zbiorze raportu.  



Ocena i kwalifikacja transakcji jako krajowej lub wewnątrzwspólnotowej 

Błąd w teście NIP UE na podstawie systemu VIES wskazujący na brak aktywności kontrahenta do celów WNT lub niepoprawny NIP 

identyfikowany jako krajowy wg. systemu GUS przypuszczalnie oznacza błąd w przyporządkowaniu transakcji jako 

wewnątrzwspólnotowej lub oznacza błąd w danych kontrahenta. 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług  

Podobna ocena jak w przypadku dokumentów WNT oceniająca tym razem usługi świadczone na terytorium państw 

członkowskich UE. Błąd w teście NIP UE na podstawie systemu VIES wskazujący na brak aktywności kontrahenta do celów 

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług lub niepoprawny NIP identyfikowany jako krajowy wg. systemu GUS przypuszczalnie 

oznacza błąd w przyporządkowaniu transakcji jako wewnątrzwspólnotowej lub oznacza błąd w danych kontrahenta. 

Testy sprzedaży krajowej 

Test krajowej sprzedaży dla podmiotów gospodarczych na podstawie kryterium weryfikacji danych kontrahenta w systemie GUS  

Test sprzedaż towarów, dla których podatnikiem jest nabywca  

Kontrola aktywności VAT kontrahenta wskazanego do transakcji w ramach odwrotnego obciążenia wraz z archiwizacja rezultatu 

sprawdzenie w bazie GUS i VIES.  

Test eksportu towarów lub usług do kontrahenta oznaczonego NIP UE 

Kontrola logiczna transakcji eksportowych na podstawie kryterium NIP z poza strefy UE 

Test naliczenia podatku należnego wg. stawek  

Test poprawności naliczenia podatku dla transakcji sprzedaży na wartości kwoty netto i ujętych w JPK_VAT kwot podatku wg. 

stawek podatkowych  

Dwukrotne wykazanie zakupów związanych z transakcjami UE  

Test czy transakcja została wykazana zarówno w podatku naliczonym jak i należnym 

 

Dwukrotne wykazanie zakupów związanych z odwrotnym obciążeniem 

Test dla transakcji odwrotnego obciążenia, czy transakcja została wykazana zarówno w podatku naliczonym jak i należnym 

 

 

Weryfikacja kontrahentów 
 

 

 



 

Sprawdzenie danych rejestracyjnych kontrahentów krajowych 

Testy danych NIP kontrahentów z systemem rejestracyjnym GUS wraz z archiwizacją statusu weryfikacji  

Sprawdzenie danych rejestracyjnych kontrahentów z krajów UE 

Testy danych NIP UE kontrahentów z systemem VIES wraz z archiwizacją statusu weryfikacji oraz oceną aktywności do celów 

transakcji wewnątrzwspólnotowych 

Sprawdzenie poprawności (tożsamości) danych kontrahenta 

System zapewnia sprawdzenie poprawności (tożsamości) danych kontrahenta w obrębie pliku JPK_VAT. Jeśli w wyniku działania 
algorytmu okaże się, że ten sam NIP posiadają kontrahenci o różnych danych zostanie przekazany odpowiedni komunikat. 
 
Sprawdzenie podatnika do celów odwrotnego obciążenia 

Ręczne i automatyczne testy danych NIP kontrahentów z systemem rejestracyjnym GUS i VIES wraz z archiwizacją statusu 

weryfikacji i możliwością wydruku raportu imiennego lub zbiorczego. 

Dodatkowe funkcje: 

 Grupowa zmiana (ujednolicenie) NIP 

 Grupowa zmiana (ujednolicenie) NAZW kontrahentów 
 



Kontrola okresów, dat i kwot 

 

Kontrola daty dla podatku naliczonego w dokumentach zakupu 

Kontrola dat z dokumentów zakupu w celu sprawdzenia, czy dokument może być wykazany w bieżącym raporcie JPK_VAT 

Kontrola daty w fakturach korygujących 

Kontrola dat z dokumentów korygujących zakupu w celu sprawdzenia, czy dokument odnosi się do zdarzenia przeszłego lub 

bieżącego w stosunku do faktury korygującej.  

Kontrola daty w dokumentach 

Kontrola dat w celu weryfikacji, czy mogą wystąpić w określonych granicach raportu JPK  

 

Testy numeracji dokumentów 
 

Powielenie numeru dokumentu sprzedaży 

Test dokument z tym samym numerem nie występuje wielokrotnie  

Powielenie numeru dokumentu zakupu 

Sprawdzenie czy dokument dla tego samego kontrahenta i z tym samym numerem nie występuje wielokrotnie  

Braki w numeracji 

Kontrola ciągłości numeracji faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaż w ramach pojedynczego raportu JPK_VAT 

 

 

 


