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Wprowadzenie 

Opracowane przez ZigZak skoroszyt Excela pozwalają na wczytanie, edycję i zapisanie danych w 

formacie JPK. Doskonale nadają się do wykorzystania w charakterze „ostatniego ogniwa” rozwiązania 

do obsługi JPK, jakie często trzeba przygotować dla konkretnego klienta: przekształcenie danych 

tabelarycznych, odczytanych z systemu ERP, w plik JPK. („Po drodze” pozwalają jeszcze 

użytkownikom po raz ostatni przejrzeć i zweryfikować dane przed wysłaniem). 

Mając to na uwadze, wprowadziliśmy możliwość importu danych tabelarycznych, zapisanych w 

formacie *.csv, *.xls, lub *.xlsx, do aktualnego arkusza skoroszytu. (Wykonuje to użytkownik, 

naciskając przycisk [Dopisz inny plik do JPK]); 

Ten dokument opisuje, jak wykonywać taki import, oraz omawia wymagane szczegóły danych 

wejściowych. 
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Import danych z plików *.csv, *.xls, *.xlsx 

Aby zaimportować dane z pliku *.csv, *.xls, lub *.xlsx, należy: 

1. Przejść do arkusza, do którego zamierzamy dopisać dane (W przypadku danych 

tabelarycznych wypełniana jest tylko lista z aktualnego arkusza skoroszytu); 

2. Nacisnąć przycisk [Dołącz inny plik do JPK], umieszczony ponad listą, którą chcemy wypełnić 

(Rysunek 1): 

 

Rysunek 1 Wywołanie polecenia importu danych 

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym możemy wybrać jeden z dostępnych formatów 

pliku do importu (Rysunek 2): 

 

Rysunek 2 Wybór formatu pliku 

Naciśnij ten przycisk 

Dane zostaną dopisane 

do tej listy 

Tu można wybrać jeden 

z dostępnych formatów 

importu danych 

Taką listę wyboru mają tylko te przyciski z 

arkuszy ponad listą (nie ma ich w JPK-Nagłówek) 
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Ze wskazanego pliku Excela jest wczytywana wyłącznie zawartość pierwszego arkusza. Jej kolumny 

powinny dokładnie odpowiadać kolumnom listy ze skoroszytu JPK. Powinny nawet mieć jedną lub 

dwie (w zależności od przypadku) puste kolumny z lewej („Błąd”, ewentualnie „Lp.”), dokładnie tak 

jak lista w skoroszycie JPK (Rysunek 3): 

 

 

Rysunek 3 Zawartość przykładowego pliku importu 

Na serwerze zigzak.eu umieściliśmy przykładowy pliki importu do listy JPK-Zakup ze skoroszytu 

JPK_VAT: 

 Plik Excela (*.xlsx): JPK_VAT_Zakupy.xlsx 

 Plik rozdzielany przecinkami (*.csv): JPK_VAT_Zakupy.csv  

Uwaga: znakiem dziesiętnym w plikach *.csv jest kropka. 

Rysunek 4 przedstawia listę skoroszytu JPK_VAT po imporcie danych: 

 

Rysunek 4 Lista po imporcie danych 

Podobnie można przetestować wczytywanie danych do arkusza JPK-Sprzedaż, wykorzystując nasze 

dane przykładowe: 

 Plik Excela (*.xlsx): JPK_VAT_Sprzedaz.xlsx 

 Plik rozdzielany przecinkami (*.csv): JPK_VAT_Sprzedaz.csv  

 

Powtarzamy nawet specjalne kolumny 

z lewej (pozostaw je puste) 

Arkusz może (ale nie musi!) 

mieć wiersz nagłówka 

Dane, importowane 

ze wskazanego pliku 

http://zigzak.eu/download/jpk/JPK_VAT_Zakupy.xlsx
http://zigzak.eu/download/jpk/JPK_VAT_Zakupy.csv
http://zigzak.eu/download/jpk/JPK_VAT_Sprzedaz.xlsx
http://zigzak.eu/download/jpk/JPK_VAT_Sprzedaz.csv
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Domyślnym typem pliku importu jest JPK (*.xml). Można to jednak przestawić. W tym celu należy 

odsłonić ukryty w każdym skoroszycie JPK arkusz o nazwie Parametry: 

 

Rysunek 5 Arkusz parametrów skoroszytu (do zmiany) 

Po tej zmianie, gdy użytkownik naciśnie przycisk [Dopisz inny plik do JPK], domyślnie podpowie się w 

oknie format *.xlsx (Rysunek 6): 

 

Rysunek 6 Zmieniony domyślny format pliku importu (na *.xlsx) 

Domyślnie to pole jest puste. Można jednak tu 

wpisać jedno z obsługiwanych rozszerzeń – 

csv, xls, xlsx 

Odkryj arkusz 

Parametry 



Autor: Witold Jaworski Ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 15:16:00 

Import danych do skoroszytów JPK Str. 7/7 
 

Uwagi końcowe 

Znane problemy z plikami CSV: 

1. Nieparzysty cudzysłów, występujący np. w nazwie kontrahenta, może prowadzić do 

nieprawidłowego podziału granic pól, i w efekcie do „ściśnięcia” wielu następnych wierszy w 

jedną komórkę wczytywanego arkusza. Należy sprawdzać linie zapisywane do pliku CSV pod 

tym kątem. 

2. Przy wczytywaniu danych z plików o rozszerzeniu *.csv Excel stara się być „mądrzejszy od 

użytkownika” i potrafi zamienić np. symbol faktury zapisany jako „8/02/2017” (bez 

cudzysłowu) na datę, zapisaną w dodatku jako liczbę: 42949. Obejście: albo ujmować 

wszystkie wartości tekstowe w cudzysłów, albo zmienić rozszerzenie plików importu na *.TAB 

(zawartość takiego pliku pozostawiamy wtedy bez zmian – nadal może być rozdzielany 

przecinkami). 


