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1 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 3.00 

 

Uwaga:  In formujemy,  że w najb l iższym  czas ie p lanowana jest  zmiana 

w obsłudze dzia łan ia bramki  e -Deklarac je.  W iąże s ię  ona  z koniecznośc ią 
za insta lowania komponentu .NET Framework 4.5 n iedostępnego d la  systemu 
operacyjnego Mic rosof t  W indows XP.   
W związku z tym przygotowana wers ja  Comarch  ERP e-Deklarac je Klasyka 
3.00,  to  ostatnia wersja  wspierająca system operacyjny Windows XP .   

Kole jne aktual i zac je Comarch ERP e -Deklarac je Klasyka będą wsp ierać 
systemy od W indows 7 wzwyż.  

 Nowości 1.1

 

Uwaga:  Przed re insta lac ją  za lecane jes t  wykonanie kopi i  kata logów 

zawiera jących p l ik i  XML z dek larac jami  oraz kopi i  kata logów z p l ikami  JPK 
i  UPO.  

 

1. Nowe wersja JPK_VAT. Umożliwiliśmy tworzenie pliku JPK_VAT w wersji 2. Wersja ta obowiązuje dla 

plików składanych za okres od 01.01.2017r. i jest zgodna z deklaracją VAT-7 v.17. Wysyłka plików 
JPK_VAT w tej wersji będzie możliwa w kolejnej wersji Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka.   

2. Wydruk Rejestru VAT. Po wskazaniu pliku JPK_VAT istnieje możliwość wydrukowania zestawienia dla 

rejestru VAT sprzedaży lub rejestru VAT zakupów. Dane na wydruku posortowane są wg pól na 
deklaracji VAT. Wydruk można wykonać dla plików JPK_VAT v.1 i JPK_VAT v.2.  

 Zmiany 1.2

1. JPK_VAT i brak numeru NIP kontrahenta. W przypadku, gdy w rejestrze VAT występują dokumenty, 

które nie mają uzupełnionego numeru NIP kontrahenta w pliku JPK_VAT  wstawiane jest słowo BRAK.   

2. Dane firmy w JPK_VAT v.2 Zmieniono rodzaj obowiązkowych danych firmy zapisywanych w nagłówku 

pliku JPK_VAT v.2. Obowiązkowe dane to kod kraju i miejscowość, pozostałe dane (kod pocztowy, 
poczta, gmina, powiat, numer lokalu) są danymi opcjonalnymi.  

3. JPK i REGON firmy. W pliku JPK numer REGON uzupełniany jest tylko wtedy, gdy ma on 9 lub 14 

znaków. 

4. JPK – zmiana nazwy pliku. W związku z tym, że pliki JPK_VAT v.2 mają dwa statusy (złożenie/korekta) 

zmieniono sposób nazywania plików. Nazwa pliku JPK_VAT wskazuje na rodzaj danych oraz na status. 
Pliki JPK przygotowane w poprzednich wersjach wyświetlane są zawsze w trybie złożenia. 

 

 

Przykład :  P l ik i  JPK_VAT v.2 mogą być  wysyłane w t ryb ie z łożenia lub 

korekty.  In formacja ta  zawarta jes t  w nazwie p l i ku.  
Złożenie:  JPK_VAT v2  PL1111111111 Z 20170101-20170131 (2017-01-31  
09:20:47)  
Korekta:  JPK_VAT v2  PL1111111111 K 20170101 -20170131 (2017-01-31 
10:20:22)  
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