Ten dokument opisuje sposób generowania i odczytywania elektronicznych
kopii faktur VAT. Informacje podane poni ej dotycz wy! cznie u ytkowników,
którzy posiadaj rozszerzenie EJ na modu! modu! kopii elektronicznej.
Je li korzystaj Pa stwo z us ug biura rachunkowego, niniejszy dokument
nale y do czy do p yty CD-ROM zawieraj cej elektroniczn kopi' faktur
VAT za dany okres rozliczeniowy, a tak e okaza w razie kontroli podatkowej.

Elektroniczna kopia faktur VAT
Aby korzysta z opcji generowania elektronicznej kopii faktur VAT w programach
Pakietu JZK, konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji na modu EJ, stanowi ce
rozszerzenie standardowej licencji na program. Bez posiadania wa nej licencji na
program, generowanie elektronicznych kopii faktur VAT nie jest mo liwe.

Sposób generowania kopii elektronicznej
Podstawa prawna: Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r.
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us!ug,
do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us!ug
(Dz.U. Nr 244, poz. 1627). [*Kursyw wskazano odpowiednie fragmenty
rozporz dzenia, które maj zastosowanie w programie.]
Programy JZK generuj elektroniczn kopi' faktury w sposób, który nie wymaga
adnych dodatkowych narz'dzi do jej odczytania. Zgodnie z wymogami
rozporz dzenia, podsumowanie tre ci faktury zapisywane jest równie w formie pliku
tekstowego. W ten sposób odczytywanie elektronicznej kopii faktur b'dzie mo liwe
nawet po wyga ni'ciu licencji na program.
"§ 21. 2. Podatnicy przechowuj faktury, faktury koryguj ce, a tak e duplikaty
tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe..."
Elektroniczna kopia faktury generowana jest w wybranym przez u ytkownika
folderze, na przyk ad
C:\JZK\DANE\NOWA\KOPIA_ELEKTRONICZNA
gdzie ka dy miesi'czny okres rozliczeniowy reprezentowany jest w osobnym
folderze, na przyk ad
C:\JZK\DANE\NOWA\KOPIA_ELEKTRONICZNA\2011-01
"...w dowolny sposób zapewniaj cy: 1) autentyczno<= pochodzenia... "
"...3. Autentyczno<= pochodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza
pewno<= co do to samo<ci dokonuj cego dostawy towarów lub us!ugodawcy
albo wystawcy faktury."
Elektroniczna kopia faktury VAT zawiera zawsze znacznik umo liwiaj cy weryfikacj'
autentyczno ci pochodzenia. Znacznikiem tym jest numer indywidualnej, imiennej
licencji, wydanej i zarejestrowanej przez JZK. W ka dej chwili mo liwa jest weryfikacja,
dla kogo dana licencja zosta a wydana. Weryfikacja mo liwa jest telefonicznie,
elektronicznie i pisemnie w godzinach pracy firmy.

Elektroniczna kopia faktur VAT
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"...integralno<= tre<ci..."
"4. Integralno<= tre<ci, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza, e w fakturze nie
zmieniono danych, które powinna zawiera= faktura.”
Elektroniczna kopia faktury VAT zawiera 20-bajtowy znacznik zawieraj cy podpis
elektroniczny, generowany za pomoc standardowego algorytmu skrótu na
podstawie istotnych danych zawartych w tre ci faktury. Jakakolwiek zmiana tre ci
faktury powoduje wygenerowanie innego znacznika. W przypadku generowania kopii
elektronicznej, na oryginale faktury drukowany jest ten sam znacznik, co umo liwia
pó=niejsz weryfikacj' tre i.
"...i czytelno<= tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu up!ywu
terminu przedawnienia zobowi zania podatkowego;"
Faktury zapisywane s jednocze nie w trzech formatach: graficznym PDF nadaj cym
si' do odczytu na wi'kszo ci komputerów zabezpieczonym przed edycj przez
graficzn konwersj' tre ci, standardowym TXT odczytywalnym na ka dym
komputerze bez u ycia jakiegokolwiek oprogramowania, oraz w formacie JZK,
umo liwiaj cym import, eksport i wymian' danych mi'dzy u ytkownikami
programów Pakietu JZK. Dodatkowo tworzony jest dziennik elektroniczny w pliku
LISTA.TXT, zawieraj cy informacje o kolejno wystawianych fakturach.
"...2) !atwe ich odszukanie;..."
W programie ka da faktura ma dost'pn opcj' POKA@ KOPIA ELEKTRONICZNB.
Dodatkowo folder zawieraj cy kopi' elektroniczn zapisywany jest chronologicznie, a
nazwy plików zawieraj ID obiektu i numer kolejny faktury. Pliki TXT mo na
przeszukiwa wprost za pomoc ka dego narz'dzia szukaj cego.
"...3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na danie,
zgodnie z odrAbnymi przepisami, bezzw!oczny dostAp do faktur, a w przypadku
faktur przechowywanych w formie elektronicznej umo liwiaj cy tym organom
równie przetwarzanie danych w nich zawartych."
Dost'p do folderu na dysku lokalnym odbywa si' natychmiastowo. Z uwagi na
wykorzystanie trzech formatów danych, mo liwe jest atwe przetwarzanie danych
z formatu tekstowego albo formatu JZK za pomoc bezp atnego narz'dzia do
przegl dania plików .jzk, dost'pnego na www.jzk.pl
Jak wynika z powy szego, programy Pakietu JZK w wariancie z kopi elektroniczn
w pe ni spe niaj wymogi wspomnianego wy ej rozporz dzenia. Zgodnie z
warunkami licencji, u ytkownik ponosi pe n odpowiedzialno za korzystanie z tej
opcji.

U ytkownik jest ca kowicie odpowiedzialny za generowanie,
przechowywanie i zabezpieczanie kopii elektronicznej na odpowiednim
no niku zapasowym.
KopiA zapasow nale y wykona= i przechowywa= w odrAbnej strefie po arowej
na no<niku tylko do odczytu, na przyk!ad p!ycie CD-ROM. Kopie zapasowe
nale y wykonywa= regularnie, nie rzadziej ni na zamkniAcie miesiAcznego
okresu rozliczeniowego.
W przypadku korzystania z us!ug biura rachunkowego, elektroniczne kopie
faktur VAT nale y przekaza= doradcy podatkowemu w celu wykonania
rozliczenia podatkowego. KopiA na odrAbnym no<niku nale y przechowywa=
do czasu przedawnienia zobowi zania podatkowego.

