
Pobranie danych do MDK 
 

Na zakładce JPK_KR, stojąc w dowolnym miejscu, należy otworzyć prawym przyciskiem 

myszy, menu podręczne. Z menu wybrać XML  Importuj.  

W oknie, jakie zostanie otworzone, wskazujemy na plik JPK_KR.xml i za pomocą przycisku 

Importuj, wczytujemy do arkusza.  

Po zaimportowaniu danych z JPK_KR, odświeżamy arkusz za pomocą przycisku Odśwież 

wszystko. 

 



 

 

 

Dane uporządkowane z pomocą tabel przestawnych 
 

Na zakładki Plan kont oraz ZOiS, pobrane są dane bezpośrednio ze struktury JPK_KR. Plan 

kont prezentuje pola: 



 Kod kategorii (konta księgi głównej) 

 Kod konta (konta analityczne) 

 Opis konta 

 

Opis konta, to są wszystkie nazwy kont od konta syntetycznego poprzez analityki. Nazwy 

poziomów kont, rozdzielane są znakiem „/”. 

Druga zakładka ZOiS, to uporządkowane dane ze struktury JPK_KR według wzoru 

zestawienia: 

 Bilans otwarcia Wn, 

 Bilans otwrcia Ma, 

 Obroty Wn,  

 Obroty Ma, 

 Obroty narastająco Wn, 

 Obroty narastająco Ma, 

 Saldo Wn, 

 Saldo Ma. 

Ten raport również pobiera dane z JPK_KR za pomocą tabeli przestawnej. 



 

Dodatkowe raporty pobierające dane ze struktury JPK_KR 
 

Kolejny raport dołączonyo Magazynu Danych Księgowych to, Zestawienie Obrotów i Sald, 

oparty o dane ze struktury, ale zaprojektowany tak, aby Użytkownik mógł sam układać widok 

tego raportu. Definiowanie widoku raportu ZOiS_A, odbywa się za pomocą ustawień na 

zakładce parametry.  

 

Raport ZOiS_A – widok definiowany przez Użytkownika: 



 

Aby ZOiS prawidłowo prezntowało wartości, trzeba przestrzegać dwóch zasad: 

1. W obrębie jednego konta syntetycznego, włączamy ten sam widok analityk, lub 

pozostawiamy tylko konto syntetyczne. Należy też zwrócić uwagę, czy przy koncie, 

które nie ma w ogóle analityk, nie jest postawiony znak „x”. W takim przypadku na 

ZOiS będzie konto preznetowane np. 100- , skutkiem czego, wartości nie będą 

pobierane. 

2. Nazwy różnych kont, powinny być różne. Podczas wczytywania danych do ZOiS_A, 

uruchamiane jest makro, które kasuje duplikaty. Pozostawienie tych samych nazw dla 

różnych kont, lub ustawienie różnych nazw dla tych samych kont, w efekcie spowoduje, 

że raport będzie prezentował się nieprawidłwo.  

Następne zestawienia to: Rachunek zysków i strat oraz Bilans. Można także je zasilić danymi 

ze struktury JPK_KR poprzez przypisanie kont do odpowiednich pozycji. Jeśli do danej pozycji 

przypisujemy konto, które w ZOiS_A jest prezentowane tylko syntetycznie, wówczas 

wpisujemy je: 400, 402.. itd, natomiast gdy przypisujemy konto syntetczynie, a jest ono 

prezentowane w ZOiS_A z analitykami, wówczas wpisujemy 400*, 402*, itd.. 

 



Podobnie definiujemy Bilans: 

 

Ostatni raport, jaki został dodany, to wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT. Dla tego 

raportu został ustawiony plan kont, w taki sposób, że do wszystkich kont wynikowych 

przychodowych, dodano w nazwie prefiks: P_ a do kont wynikowych kosztowych prefiks: K_  

 

Natomiast w kontach, na których księgowane są wartości NKUP (koszty, bądź przychody nie 

stanowiące podstawy do wyliczenia podatku, w dowlnym miejscu w nazwie dodano NKUP.  

Dzięki takiemu zaprojektowaniu planu kont, możliwe jest wybranie odpowiednich wartości do 

tego raportu. 

Idea narzędzia MDK (Magazyn Danych Księgowych) 
 

Dzięki MDK podatnik może przeglądać dane, jakie są eksportowane do struktury JPK_KR z 

systemów księgowo-finansowych. Może je porównać z odpowiednimi raportami w swoim 



systemie. Dodtkowo ma możliwość utworzenia Zestawienie Obrotów i Sald w takim układzie, 

jaki najbardziej mu odpowiada.  

RZiS oraz Bilans daje możliwość porównania wyniku finansowego oraz sum bilansowych, 

które są generowane na podstawie danych w strukturze JPK_KR, a policzona zaliczka na 

podatek w oparciu o dane w JPK_KR, dają pewność poprawności i spójności danych JPK_KR 

z danymi, które podatnik raportuje do organów skarbowych.  

Przy systematycznym, np. comiesięcznym weryfikowaniu danych w strukturze JPK_KR z 

danymi w systemie księgowym, można sprawdzone struktury przechowywać w specjalnie do 

tego przygotowanym katalogu, aby w momencie żądania przez fiskusa JPK_KR, móc  

spokojnie je przekazać. 

Ponadto, dla biur rachunkowych może to być przydatne narzędzie, gdy przyjmują nowych 

klientów z historią oraz dokumentami ewidencjonowanymi w innym programie, niż ten, 

którego używa biuro księgowe. Struktura JPK_KR jest identyczna, bez względu na to, z jakiego 

programu została wygenerowana, dlatego biuro rachunkowe powinno zawsze prosić w takich 

przypadkach, dodatkowo o struktury JPK_KR.  

Po wczytaniu historycznych danych do MDK (Magazynu Danych Księgowych), biuro będzie 

miało nie tylko wgląd do danych, ale będzie miało mozliwość tworzenia dowolnych raportów 

w celu analizy i weryfikacji tych danych. 


