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1. Wstęp 

W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 z dnia 20.10.2015 r.) system apteczny 

KS – AOW od wersji 2016.3.3.0 został dostosowany do przekazywania danych do Ministerstwa Finansów 

w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-

T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez 

bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, 

posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. 
Struktury plików JPK obejmują 7 rodzajów dokumentów: 

 

• Księgi rachunkowe JPK_KR, 

• Wyciąg bankowy JPK_WB, 

• Magazyn JPK_MAG, 

• Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT- JPK_VAT, 

• Faktury VAT – JPK_FA, 

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPiR, 

• Ewidencja przychodów JPK_EWP. 
 
System apteczny KS-AOW został rozbudowany o możliwość generowania plików: Magazyn JPK_MAG oraz 

Faktury VAT- JPK_FA. Obowiązek przekazywania danych w formie plików JPK dotyczy: 

• od 1 lipca 2016r. – duże podmioty, 

• od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Od 1 października 2020 roku duże podmioty oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będące podatnikami 

VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT. Dotychczasowe deklaracje JPK-7 oraz JPK-7k zostaną 

zastąpione jednym dokumentem elektronicznym JPK_VAT, który składa się z dwóch części: deklaracyjnej 

i informacyjnej. Dodatkową zmianą w nowym pliku są oznaczenia grup towarów i usług na wystawionych 

fakturach sprzedaży (kody GTU). Dzięki informacjom pobranym z bazy BLOZ, użytkownicy systemu KS-AOW 

mogą nanieść na odpowiednie karty towarów kody GTU_09 (kod dotyczy leków i wyrobów medycznych) za 

pomocą aktualizacji bazy BLOZ (szczegóły w rozdziale JPK_VAT – Przekazywanie kodów GTU).   

 

2. Konfiguracja 

Aby prawidłowo wygenerować plik JPK z wymaganymi danymi okno Wizytówka w module APW41 

Administrator zostało rozbudowane o dodatkowe pola, które należy uzupełnić: 

 

• Województwo, 

• Powiat, 

• Gmina, 

• Kod US (Kod Urzędu Skarbowego).       
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 Rys. 1 Wizytówka apteki 

 

Kolejną modyfikacją dodaną do systemu aptecznego KS-AOW jest możliwość ustawienia wspólnej numeracji 

dokumentów magazynowych. Dla predefiniowanych typów dokumentów (definicje do numeru 100) 

konfiguracja ta zostanie wykonana automatycznie, natomiast dla tych które zostały zdefiniowane przez 

Użytkownika niezbędne jest dokonanie odpowiednich wpisów na karcie definicji dokumentu finansowego. 

W oknie Dokumenty finansowe wybieranego z menu Definicje modułu APW41 Administrator, dodano kilka 

dodatkowych parametrów. Pierwszym z nich jest możliwość określenia typu dokumentu JPK jaki 

odzwierciedla wybrana definicja. W polu „Rodzaj dok. mag. dla JPK” możemy określić następujące typy 

dokumentów: 

 

• PZ – Przyjęcie zewnętrzne, 

• WZ – Wydanie zewnętrzne, 

• PW – Przychód wewnętrzny, 

• RW – Rozchód wewnętrzny, 

• MM – Przesunięcie międzymagazynowe. 
 

Aby ułatwić ustawianie tego pola proponujemy sugerować się następującym algorytmem: 

Jeśli zmieniany dokument jest dokumentem przychodowym i wpływa na stan magazynu należy wybrać 

dokument PZ. Jeśli zmieniany dokument jest dokumentem rozchodowym i wpływa na magazyn należy 

wybrać WZ. Ze względu na to, że struktury JPK nie przewidują dokumentów bez pozycji, wszystkie dokumenty 

kosztowe (bez pozycji) nie są przekazywane do plików JPK. Jeśli w systemie użytkownik posiada dokumenty 

inne bardziej pasujące do typu PW, RW to musi ustawić wybrany z nich. Kolejnym krokiem jaki należy 

wykonać jest ustalenie czy zmieniana definicja ma posiadać wspólną numerację dokumentów 

magazynowych. Jeśli na podstawie wybranego typu dokumentu powstaje dokument magazynowy to 

powinien on posiadać ciągłą numerację wg typu dokumentu magazynowego. 

Jeśli w systemie Użytkownik posiada definicje dokumentów, które są związane z dokumentami 

magazynowymi należy zaznaczyć opcję „Wspólna numeracja mag”, i wybrać „Źródłowy dokument mag” 

czyli dokument, z którego będzie pobierana numeracja dokumentów magazynowych. Opisane pola zostały 

pokazane na poniższym rysunku. 
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Rys. 2 Rodzaj dokumentu magazynowego dla JPK 

 

Wprowadzone modyfikacje mają na celu usystematyzowanie numeracji dokumentów magazynowych w 
systemie KS-AOW, tak aby w ramach jednego rodzaju dokumentu magazynowego numeracja była ciągła. 
 
Po ustawieniu odpowiednich parametrów w definicjach dokumentów należy również ustawić wartość 
opcji 21.3.43. „Ścieżka zapisu raportów JPK”, gdzie definiujemy ścieżkę zapisu raportów JPK (moduł 
APW41 Administrator – Opcje modułów).  
 
W przypadku niezdefiniowania ścieżki raporty JPK domyślnie zapisują się w katalogu Raporty.  

 

 
Rys. 3 Ustawienia zapisu raportu 

 

Po ustawieniu wpisów w definicjach dokumentów finansowych, karcie Wizytówki, oraz opcjach modułów, 

można przejść do kolejnych kroków konfiguracji systemu. 
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W strukturach JPK dla operacji zawierających pozycje ze stawką VAT ZW (zwolniony) niezbędne jest 

przekazanie podstawy zwolnienia z opodatkowania. Aby uprościć ten proces na Karcie Leku zostało dodane 

odpowiednie pole. „Podst. prawna dla staw.zw:” w zakładce [Ctrl+4] Inne. W polu należy uzasadnić 

przyczynę objęcia danego towaru stawką VAT ZW (na podstawie Ustawy o podatku VAT np.: art. 43.ust.1).  

 

 
Rys. 4 Podstawa prawna dla stawki ZW 

 

Od 1 października 2020 roku wymagane jest stosowanie kodów identyfikacyjnych na niektóre towary i usługi, 

tzw. kody GTU. Każdy kod odpowiada za konkretny rodzaj transakcji. Karta towaru została rozbudowana o 

pole Kod GTU, gdzie użytkownik może ręcznie ustawić odpowiedni kod dla danego towaru. Po kliknięciu w 

przycisk  wyświetlona zostanie rozwijana lista, z której można wybrać odpowiedni kod GTU i przypisać go 

do danego towaru (rys. 5). Dodatkowo po kliknięciu w ikonę  wyświetlone zostaną informacje dotycząca 

poszczególnych kodów (rys. 6).  

Baza BLOZ zbiera informacje dotyczące oznaczeń towarów kodem GTU_09. Dzięki temu można za jej 

pośrednictwem automatycznie przepisać kody na poszczególne towary. Szczegóły w rozdziale 4.  
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Rys.5 Pole na karcie towaru, w którym można wprowadzić odpowiedni kod GTU 

 

 

Rys.6 Informacja dotycząca kodów GTU 
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3. Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego    

Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych danych możemy przystąpić do generowania dokumentów JPK, 

funkcja dostępna jest z poziomu Zestawienia – Inne – Generowanie dokumentów JPK.  

 

 
Rys. 5 Wysyłanie dokumentów JPK 

 

Wybranie wyżej wymienionej funkcji spowoduje wyświetlenie okna Generator plików JPK, w którym za 

pomocą przycisków: 

• [F2] Generuj JPK – możemy wygenerować plik, 

• [F5] Pokaż plik – możemy wyświetlić wygenerowany plik xml, 

• [F6] Pokaż ostrzeżenia – możemy wyświetlić plik z ostrzeżeniami.   

 

 

Rys. 6 Generowanie dokumentów JPK 

Na liście dokumentów znajdują się wpisy odzwierciedlające poprzednie generowania struktur JPK. Każdą  

z pozycji możemy wyświetlić na ekran przy pomocy klawisza [F5] Pokaż plik i ponownie zapisać na dysk. 

 

Po wybraniu przycisku [F2] Generuj JPK mamy możliwość sparametryzowania generowanego zestawienia. 

Możemy ustalić okres za jaki będą brane dane do zestawienia. Wybrać rodzaj struktury, która ma być 

wygenerowana, cel złożenia oraz wersję formularza.  
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Rys. 7 Parametry dokumentu JPK 

 

Po wygenerowaniu pliku JPK jest on automatycznie zapisywany na dysk w lokalizacji wskazanej w opcji 

21.3.43. „Ścieżka zapisu raportów JPK” oraz w repozytorium dokumentów KS-EDE. 

 

  
Rys. 8 Ewidencja dokumentów elektronicznych  

 

UWAGA! Informacje przekazywane do Ministerstwa Finansów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego są 

utworzone na podstawie danych zgromadzonych w systemie KS-AOW. Wprowadzenie danych do systemu KS-

AOW za każdym razem jest autoryzowane przez użytkowników systemu KS-AOW. Autentyczność danych jest 

zatem wprost zależna od decyzji użytkownika KS-AOW.  
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Wygenerowane pliki można przesłać do Ministerstwa Finansów lub udostępnić organom kontrolnym. 

Wysyłka dokumentów JPK do ministerstwa odbywa się za pośrednictwem KS-EDE. Proces ten ze względu na 

obowiązek przekazywania danych od 1 lipca 2016 dotyczący tylko dużych podmiotów i wybranych struktur 

będzie opisany w dodatkowej instrukcji. 

 

4. JPK_VAT – Przekazywanie kodów GTU 

Od 1 października 2020 roku duże podmioty oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będące 

podatnikami VAT, mają obowiązek oznaczania faktur, dla niektórych kategorii dostaw i usług dodatkowymi 

oznaczeniami – kodami GTU. Rodzaj dostawy można oznaczyć na fakturze za pomocą nowego przycisku [F7] 

Oznaczenia JPK.  

W poniższych rozdziałach opisano sposób w jaki można nanieść kody GTU_09 na karty towarów na podstawie 

zmian w bazie BLOZ oraz czynności jakie należy wykonać, aby oznaczyć daną fakturę odpowiednimi kodami.  

4.1. Przepisanie kodów GTU na karty towarów na podstawie bazy BLOZ 

Aby przepisać kody GTU_09 na karty towarów na podstawie danych zabranych w bazie BLOZ, należy 

wykonać następujące czynności: 

1. Należy zaktualizować bazę BLOZ: APW44 Komunikacja → Pełny KS-BLOZ.  

2. Następnie należy otworzyć moduł APW14 Magazyn → Poprawa leków i zakupów → [F5] Tworzenie 

bufora z aktualizacją. W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć pole PKWIU, KOD CN, KOD GTU 

i kliknąć [F2] Zatwierdź:  
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Rys. 9. Wskazanie pól do aktualizacji 

 

3. Aby zatwierdzić zmiany na kartach leków, należy wybrać klawisz [F6] lub kliknąć przycisk [F6] 

Korekta leków.  

4.2. Oznaczenie rodzaju dostawy na fakturze kodami GTU 

Podczas wystawiania faktury farmaceuta decyduje czy chce dany dokument oznaczyć kodami GTU. 

Można to zrobić za pomocą przycisku [F7] Oznaczenia JPK.  
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Rys. 11. Nowe pole, umożliwiające oznaczenie rodzaju dostawy na fakturze 

 

Po wybraniu opcji program sprawdzi czy towary znajdujący się na fakturze mają uzupełnione kody GTU w kartotece 

towarowej. Jeżeli program wykryje takie produkty, to wyświetlone zostanie okno umożliwiające oznaczenie 

dostawy towarów kodami GTU. W tym celu należy wybrać Tak.  

 

Rys. 12. Możliwość przepisania kodów GTU z kartoteki towarowej 

 

Następnie wyświetlone zostanie okno z oznaczeniami dotyczącymi dostaw, świadczenia usług i procedur. Okno 

jest podzielone na dwie części. Lewa strona okna zostanie automatycznie uzupełniona (jeżeli w powyższym oknie 

wybrano przycisk Tak), natomiast po stronie prawej farmaceuta musi wybrać odpowiednie oznaczenie dotyczące 

procedur.  
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Rys. 13. Okno z oznaczeniami dot. dostaw, świadczenia usług i procedur 

 

Należy pamiętać, że na podstawie bazy BLOZ aktualizowane są tylko kody 

GTU_09. Aby oznaczyć dany towar innym kodem, należy wykonać to ręcznie na 

karcie towaru.  

Po zaznaczeniu każdego pola widoczny jest jego opis w dolnej części okna, np.: 

 

Rys. 14. Dodatkowe informacje widoczne w oknie 

 

Po uzupełnieniu oznaczeń, należy wybrać klawisz [F2] (przycisk [F2] Wybierz). Następnie wyświetlone 

zostanie okno informujące o kodach, jakimi został oznaczony dany dokument, np.: 
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Rys. 15. Informacja 

 

Wprowadzone oznaczenia, nie będą widoczne na fakturze. Jeżeli użytkownik chce, aby kody były widoczne na 

dokumencie, to musi je ręcznie dodać w kreatorze raportów ([F10] Drukuj → [Ctrl+F10] Zaawansowane → Kreator 

raportów1):  

 

Rys. 16. Kreator raportów 

 

Kody GTU są przekazywane w wyniku eksportu do pliku XML, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie 

raporty uwzględniają nowe oznaczenia. Poniżej znajduje się aktualna lista raportów (która może ulec 

zmianie), w których zawierane są informacje o kodach GTU:  

− KS-FKW (XML), 

− Comarch Optima, 

− EDI++, 

− Raport do FK w formacie DBF.  

 

 

 

1 Ustawienia zaawansowane dla opcji wydruku są widoczne przy włączonej opcji APW11.3.1.36. Wydruk graficzny faktury VAT.  


