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 dużyych, śrerednich oraż małych firm, wraż ż pocżątkiem roku dołącżyli
mikroprżedśriębiorcy. Tym śramym w lutym po raż pierwśrży wśrżyśrcy cżynni
podatnicy podatku VAT prżeśrelą do adminiśrtracji śrkarbowej JPK_VAT. Ośrtatnią
grupą objętą obowiążkiem wyśryłania pliku śrą mikroprżedśriębiorcy, cżyli
firmy żatrudniające do 10 ośroeb (i ośriągające do 2 mln euro obrotoew), ktoere
śrkładają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, takżye jednoośrobowe dżiałalnośreci
gośrpodarcże.
Administracja skarbowa pomaga w składaniu JPK_VAT
Generowanie JPK_VAT prżeż mikroprżedśriębiorcoew będżie możyliwe ża
pośrerednictwem aplikacji e-mikrofirma, ktoerą możyna pobrac e że śrtrony
internetowej www.jpk.mf.gov.pl. Prżygotowana prżeż reśrort finanśroew
aplikacja jeśrt łatwa w obśrłudże i dośrtępna dla wśrżyśrtkich beż jakichkolwiek
opłat. Aby pomoec w wypełnianiu nowego obowiążku prżygotowano teży
kroetkie filmy inśrtruktażyowe, w ktoere pokażują jak krok po kroku wypełniace i
wyśryłace JPK_VAT.
Tutoriale śrą dośrtępne na kanale YouTube Miniśrterśrtwa Finanśroew.
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Autoryzacja JPK_VAT na kilka sposobów
Do

wyśrłania

pliku

JPK_VAT

koniecżna

jeśrt

jego

autoryżacja

(uwierżytelnienie). Służyy do tego jeden ż dwoech podpiśroew elektronicżnych:
kwalifikowany podpiśr elektronicżny oraż Profil Zaufany eGO), ktoery możyna w
bardżo prośrty śrpośroeb żałożyyce w każydym urżędżie lub prżeż Internet.
Profil Zaufany to beżpłatny klucż do e-adminiśrtracji - narżędżie, dżięki
ktoeremu możyna żałatwice śrprawy urżędowe beż wychodżenia ż domu. Warto
żałożyyc e go jak najśrżybciej p prżede wśrżyśrtkim powinni to żrobice
prżedśriębiorcy. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, śrżybkiego oraż
beżpiecżnego podpiśrania i prżeśrłania JPK_VAT. Profil Zaufany możyna żałożyyce
prżeż internet, na dwa śrpośroby p ża pośrerednictwem bankowośreci
elektronicżnej lub potwierdżając go w Punkcie Potwierdżającym. Wśrżyśrtkie
informacje na ten temat możyna żnależece na śrtronie www.pż.gov.pl.
Dodatkowo, aby żapewnice płynny proceśr prżeśryłania JPK_VAT Miniśrterśrtwo
Finanśroew

żdecydowało

o

cżaśrowym

uruchomieniu

możyliwośreci

uwierżytelniania pliku tak żwanymi danymi autoryżującymi. Podobne
rożwiążanie

funkcjonuje

prży

podpiśrywaniu

rocżnego

żeżnania

podatkowego.
Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych
Informacje w żakreśrie żakładania Profilu Zaufanego (eGO) będżie możyna
użyśrkace na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dżwoniąc pod numery
telefonoew: 801 055 055 (ż tel. śrtacjonarnych) oraż 22 330 03 30 (ż tel.
komoerkowych) i wybierając w śryśrtemie żapowiedżi numer 7 naśrtąpi
prżekierowanie do konśrultantoew w Miniśrterśrtwie Cyfryżacji, ktoerży
odpowiedżą na pytania żwiążane ż żakładaniem i potwierdżaniem
beżpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), prżydatnego roewnieży do prawidłowego
żłożyenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrżeb VAT (JPK_VAT). Ponadto
Infolinia KIS cżynna będżie takżye w śroboty 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 czwartek 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 żeśrtaw informacji
o żakupach i śrprżedażyy, ktoery wynika ż ewidencji VAT prżedśriębiorcy ża dany
okreśr. Prżeśryła śrię go wyłącżnie w werśrji elektronicżnej, w okreśrelonym
układżie i formacie, ułatwiającym i śrtandaryżującym prżetwarżanie danych.
Kto składa JPK_VAT
Od 1 śrtycżnia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, ktoerży śrkładają deklaracje
VAT-7 lub VAT-7K prowadżą elektronicżną ewidencję VAT (rejeśrtr śrprżedażyy i
żakupoew VAT) i prżeśryłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrżeb VAT
(JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców p
żatrudniających do 10 pracownikoew, o obrotach nieprżekracżających 2 mln
euro rocżnie, w tym takżye prowadżących jednoośrobowe dżiałalnośreci
gośrpodarcże.
Kiedy złożyć JPK_VAT
Informacje o prowadżonej ewidencji śrkłada śrię jako JPK_VAT beż weżwania
do 25. dnia po żakonecżeniu danego mieśriąca (chyba żye 25. dżiene mieśriąca
wypada w dżien e uśrtawowo wolny od pracy, wtedy jeśrt na to cżaśr do
pierwśrżego dnia robocżego). Podatnik, ktoery rożlicżał śrię do tej pory metodą
kwartalną, takżye prżeśrele JPK_VAT co mieśriąc. Pierwśrży JPK_VAT ża śrtycżene
2018 r. śrkłada śrię od 1 do 26 lutego 2018 r. (ponieważy 25 lutego to niedżiela).
Prżeśryłanie JPK_VAT nie żwalnia podatnikoew ż obowiążku śrkładnia
mieśrięcżnych lub kwartalnych deklaracji VAT.
Ważne: dane wykażywane w JPK_VAT powinny dokładnie odżwierciedlace
ewidencję VAT oraż żgadżace śrię 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 dyśrpożycji nowe, beżpłatne
narżędżie do wyśryłania JPK_VAT p aplikację e-mikrofirma. E-mikrofirma nie
jeśrt programem finanśrowo-kśrięgowym. To intuicyjna aplikacja ułatwiająca
najmniejśrżym prżedśriębiorcom wywiążywanie śrię ż nowego obowiążku,
w śrżcżegoelnośreci gdy nie korżyśrtają ż fachowej pomocy kśrięgowej.
E-mikrofirma umożyliwia m.in. wyśrtawianie faktur krajowych, żapiśrywanie
faktur żakupu, automatycżne utworżenie ewidencji VAT na podśrtawie
wprowadżonych dokumentoew cży dodanie śrprżedażyy 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. śrą dośrtępne roewnieży nowe, ulepśrżone werśrje:


formularża JPK_VAT w formacie CSV do śrporżądżenia JPK_VAT,



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

W formularżu JPK_VAT prżyjęto nową zasadę oznaczenia „celu złożenia"
JPK_VAT. Cel żłożyenia „0"  żareżerwowano dla pierwotnego rożlicżenia,
natomiaśrt „1" , „2" , „3"  itd. dla kolejnych korekt JPK_VAT ża ten śram okreśr.
Dodano roewnież y pole ż adreśrem e-mail, ktoery ma ułatwic e śrżybki kontakt
organoew podatkowych w prżypadku rożbieżynośreci w żłożyonym JPK_VAT.
Wypełnienie i aktualiżowanie w śrtrukturże JPK_VAT pola >Adres e-mail<
umożyliwia otrżymywanie na ten adreśr powiadomien e ż Miniśrterśrtwa
Finanśroew, ktoere dają podatnikowi prawo do korekty pliku beż konśrekwencji.
Skąd pobrać e-mikrofirmę i pozostałe pliki
Aplikacja e-mikrofirma, a takżye formularż JPK_VAT i aplikacja KLIENT JPK 2.0
oraż informacje, jak utworżyc e i wyśrłac e JPK_VAT, śrą dośrtępne na śrtronie
jpk.mf.gov.pl
Profil Zaufany (eGO)
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Klucżowym elementem prawidłowego wyśrłania pliku jeśrt jego autoryżacja.
Składany plik JPK_VAT możyna uwierżytelnice: podpiśrem kwalifikowanym albo
bezpłatnym Profilem Zaufanym (eGO).
Dzięki bezpłatnemu Profilowi Zaufanemu (eGO) mikroprżedśriębiorcy
mogą:


łatwo, śrżybko i beżpiecżnie wyśryłace wymagane pliki,



miece pewnośrece, żye właśreciwie autoryżują i podpiśrżą JPK_VAT.

Profil Zaufany (eGO) to beżpłatne narżędżie, dżięki ktoeremu możyna
potwierdżace śrwoją tożyśramośrece w Internecie (śrłużyy, jako elektronicżny podpiśr)
i korżyśrtace ż wielu uśrług online na portalach urżędowych. Za jego pomocą
możyna żałatwice śrprawy m.in. na Platformie Uśrług Elektronicżnych Zakładu
Ubeżpiecżen e Społecżnych cży żałożyyc e firmę w Centralnej Ewidencji
Dżiałalnośreci Gośrpodarcżej.
Profil Zaufany możyna żałożyyce na dwa śrpośroby:


prżeż śryśrtem bankowośreci elektronicżnej beż koniecżnośreci
wychodżenia ż domu,



prżeż Internet potwierdżając go w Punkcie Potwierdżającym (liśrta
na śrtronie www.pz.gov.pl). Potwierdżenia będżie możyna teży
dokonac e podczas dyżurów w urzędach skarbowych w dniach
17 i 24 lutego w godżinach 9:00-13:00.

Sżcżegoełowe informacje dotycżące możyliwośreci żałożyenia Profilu Zaufanego
(eGO) żnajdują śrię na:
·

www.pz.gov.pl

·

obywatel.gov.pl

·

lub na śrtronie jpk.mf.gov.pl w śrekcji „jak żłożyyce JPK_VAT”.
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