Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT
dla mikroprzedsiębiorców
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do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma


Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla

potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br.
Do dużż ych, śś rednich oraż małych firm, wraż ż pocżątkiem roku dołącżyli
mikroprżedśiębiorcy. Tym śamym w lutym po raż pierwśży wśżyścy cżynni
podatnicy podatku VAT prżeśś lą do adminiśtracji śkarbowej JPK_VAT.
Ośtatnią grupą objętą obowiążkiem wyśyłania pliku śą mikroprżedśiębiorcy,
cżyli firmy żatrudniające do 10 ośoś b (i ośiągające do 2 mln euro obrotoś w),
ktoś re śkładają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, takżż e jednoośobowe
dżiałalnośś ci gośpodarcże.
Administracja skarbowa pomaga w składaniu JPK_VAT
Generowanie JPK_VAT prżeż mikroprżedśiębiorcoś w będżie możż liwe ża
pośś rednictwem aplikacji e-mikrofirma, ktoś rą możż na pobracś że śtrony
internetowej www.jpk.mf.gov.pl. Prżygotowana prżeż reśort finanśoś w
aplikacja jeśt łatwa w obśłudże i dośtępna dla wśżyśtkich beż jakichkolwiek
opłat. Aby pomoś c w wypełnianiu nowego obowiążku prżygotowano teżż
kroś tkie filmy inśtruktażż owe, w ktoś re pokażują jak krok po kroku wypełniacś i
wyśyłacś JPK_VAT.
Tutoriale śą dośtępne na kanale YouTube Miniśterśtwa Finanśoś w.
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Autoryzacja JPK_VAT na kilka sposobów
Do

wyśłania

pliku

JPK_VAT

koniecżna

jeśt

jego

autoryżacja

(uwierżytelnienie). Służż y do tego jeden ż dwoś ch podpiśoś w elektronicżnych:
kwalifikowany podpiś elektronicżny oraż Profil Zaufany eGO), ktoś ry możż na w
bardżo prośty śpośoś b żałożż ycś w każż dym urżędżie lub prżeż Internet.
Profil Zaufany to beżpłatny klucż do e-adminiśtracji - narżędżie, dżięki
ktoś remu możż na żałatwicś śprawy urżędowe beż wychodżenia ż domu. Warto
żałożż ycś go jak najśżybciej – prżede wśżyśtkim powinni to żrobicś
prżedśiębiorcy. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, śżybkiego oraż
beżpiecżnego podpiśania i prżeśłania JPK_VAT. Profil Zaufany możż na żałożż ycś
prżeż internet, na dwa śpośoby – ża pośś rednictwem bankowośś ci
elektronicżnej lub potwierdżając go w Punkcie Potwierdżającym. Wśżyśtkie
informacje na ten temat możż na żnależś cś na śtronie www.pż.gov.pl.
Dodatkowo, aby żapewnicś płynny proceś prżeśyłania JPK_VAT Miniśterśtwo
Finanśoś w

żdecydowało

o

cżaśowym

uruchomieniu

możż liwośś ci

uwierżytelniania pliku tak żwanymi danymi autoryżującymi. Podobne
rożwiążanie

funkcjonuje

prży

podpiśywaniu

rocżnego

żeżnania

podatkowego.
Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych
Informacje w żakreśie żakładania Profilu Zaufanego (eGO) będżie możż na
użyśkacś na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dżwoniąc pod numery
telefonoś w: 801 055 055 (ż tel. śtacjonarnych) oraż 22 330 03 30 (ż tel.
komoś rkowych) i wybierając w śyśtemie żapowiedżi numer 7 naśtąpi
prżekierowanie do konśultantoś w w Miniśterśtwie Cyfryżacji, ktoś rży
odpowiedżą na pytania żwiążane ż żakładaniem i potwierdżaniem
beżpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), prżydatnego roś wnieżż do prawidłowego
żłożż enia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrżeb VAT (JPK_VAT). Ponadto
Infolinia KIS cżynna będżie takżż e w śoboty 17 i 24 lutego (w godżinach od 9
do 13).
Zachęcamy też do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych. W
każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni
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koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili
dyżury 17 i 24 lutego (soboty).
W województwie śląskim dodatkowo w środę 15 lutego o godz. 13:00
we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane szkolenia
dla mikroprzesiębiorców dotyczące JPK_VAT.

JPK VAT w pigułce
Jednolity Plik Kontrolny dla potrżeb VAT (JPK_VAT) to żeśtaw informacji
o żakupach i śprżedażż y, ktoś ry wynika ż ewidencji VAT prżedśiębiorcy ża
dany okreś. Prżeśyła śię go wyłącżnie w werśji elektronicżnej, w okreśś lonym
układżie i formacie, ułatwiającym i śtandaryżującym prżetwarżanie danych.
Kto składa JPK_VAT
Od 1 śtycżnia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, ktoś rży śkładają deklaracje
VAT-7 lub VAT-7K prowadżą elektronicżną ewidencję VAT (rejeśtr śprżedażż y
i żakupoś w VAT) i prżeśyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrżeb VAT
(JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców –
żatrudniających do 10 pracownikoś w, o obrotach nieprżekracżających 2 mln
euro rocżnie, w tym takżż e prowadżących jednoośobowe dżiałalnośś ci
gośpodarcże.
Kiedy złożyć JPK_VAT
Informacje o prowadżonej ewidencji śkłada śię jako JPK_VAT beż weżwania
do 25. dnia po żakonś cżeniu danego mieśiąca (chyba żż e 25. dżienś mieśiąca
wypada w dżienś uśtawowo wolny od pracy, wtedy jeśt na to cżaś do
pierwśżego dnia robocżego). Podatnik, ktoś ry rożlicżał śię do tej pory metodą
kwartalną, takżż e prżeśś le JPK_VAT co mieśiąc. Pierwśży JPK_VAT ża śtycżenś
2018 r. śkłada śię od 1 do 26 lutego 2018 r. (ponieważż 25 lutego to niedżiela).
Prżeśyłanie JPK_VAT nie żwalnia podatnikoś w ż obowiążku śkładnia
mieśięcżnych lub kwartalnych deklaracji VAT.
Ważne: dane wykażywane w JPK_VAT powinny dokładnie odżwierciedlacś
ewidencję VAT oraż żgadżacś śię ż danymi ujętymi w deklaracji VAT.
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E-mikrofirma – prosta, intuicyjna i darmowa
Od 1 lutego 2018 r. podatnicy VAT otrżymali do dyśpożycji nowe, beżpłatne
narżędżie do wyśyłania JPK_VAT – aplikację e-mikrofirma. E-mikrofirma nie
jeśt programem finanśowo-kśięgowym. To intuicyjna aplikacja ułatwiająca
najmniejśżym prżedśiębiorcom wywiążywanie śię ż nowego obowiążku,
w śżcżegoś lnośś ci gdy nie korżyśtają ż fachowej pomocy kśięgowej.
E-mikrofirma umożż liwia m.in. wyśtawianie faktur krajowych, żapiśywanie
faktur żakupu, automatycżne utworżenie ewidencji VAT na podśtawie
wprowadżonych dokumentoś w cży dodanie śprżedażż y paragonowej. Dżięki
niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na bazie ewidencji
VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe
Poświadczenie Odbioru (UPO).
Inne ułatwienia dla podatników
Od 1 lutego 2018 r. śą dośtępne roś wnieżż nowe, ulepśżone werśje:


formularża JPK_VAT w formacie CSV do śporżądżenia JPK_VAT,



beżpłatnej aplikacji KLIENT JPK 2.0 (v.1.0.3.0) do prżeśyłania
JPK_VAT.

W formularżu JPK_VAT prżyjęto nową zasadę oznaczenia „celu złożenia"
JPK_VAT. Cel żłożż enia „0" żareżerwowano dla pierwotnego rożlicżenia,
natomiaśt „1", „2", „3" itd. dla kolejnych korekt JPK_VAT ża ten śam okreś.
Dodano roś wnieżż pole ż adreśem e-mail, ktoś ry ma ułatwicś śżybki kontakt
organoś w podatkowych w prżypadku rożbieżż nośś ci w żłożż onym JPK_VAT.
Wypełnienie i aktualiżowanie w śtrukturże JPK_VAT pola >Adres e-mail<
umożż liwia otrżymywanie na ten adreś powiadomienś

ż Miniśterśtwa

Finanśoś w, ktoś re dają podatnikowi prawo do korekty pliku beż konśekwencji.
Skąd pobrać e-mikrofirmę i pozostałe pliki
Aplikacja e-mikrofirma, a takżż e formularż JPK_VAT i aplikacja KLIENT JPK 2.0
oraż informacje, jak utworżycś i wyśłacś JPK_VAT, śą dośtępne na śtronie
jpk.mf.gov.pl
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Profil Zaufany (eGO)
Klucżowym elementem prawidłowego wyśłania pliku jeśt jego autoryżacja.
Składany plik JPK_VAT możż na uwierżytelnicś : podpiśem kwalifikowanym albo
bezpłatnym Profilem Zaufanym (eGO).
Dzięki bezpłatnemu Profilowi Zaufanemu (eGO) mikroprżedśiębiorcy
mogą:


łatwo, śżybko i beżpiecżnie wyśyłacś wymagane pliki,



miecś pewnośś cś, żż e właśś ciwie autoryżują i podpiśżą JPK_VAT.

Profil Zaufany (eGO) to beżpłatne narżędżie, dżięki ktoś remu możż na
potwierdżacś śwoją tożż śamośś cś w Internecie (śłużż y, jako elektronicżny podpiś)
i korżyśtacś ż wielu uśług online na portalach urżędowych. Za jego pomocą
możż na żałatwicś śprawy m.in. na Platformie Uśług Elektronicżnych Zakładu
Ubeżpiecżenś Społecżnych cży żałożż ycś firmę w Centralnej Ewidencji
Dżiałalnośś ci Gośpodarcżej.
Profil Zaufany możż na żałożż ycś na dwa śpośoby:


prżeż śyśtem bankowośś ci elektronicżnej beż koniecżnośś ci
wychodżenia ż domu,



prżeż Internet potwierdżając go w Punkcie Potwierdżającym
(liśta na śtronie www.pz.gov.pl). Potwierdżenia będżie możż na teżż
dokonacś podczas dyżurów w urzędach skarbowych w dniach
17 i 24 lutego w godżinach 9:00-13:00.

Sżcżegoś łowe informacje dotycżące możż liwośś ci żałożż enia Profilu Zaufanego
(eGO) żnajdują śię na:
·

www.pz.gov.pl

·

obywatel.gov.pl

·

lub na śtronie jpk.mf.gov.pl w śekcji „jak żłożż ycś JPK_VAT”.
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