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Jednolity Plik Kontrolny
Poradnik dla użytkowników mikroSubiekta
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Czym jest Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 r. firmy stopniowo są obejmo-
wane obowiązkiem udostępniania organom  
podatkowym informacji gospodarczych w postaci 
Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to elektroniczna 
postać ksiąg podatkowych i dowodów księgowych  
przekazywana fiskusowi. 

JPK ma sztywny układ i format narzucony przez  
Ministerstwo Finansów. Dzięki temu możli-
wa jest weryfikacja, analiza i kontrola danych  

wysyłanych przez różne firmy, działające w różnych 
branżach.  W ten sposób systemy informatyczne 
Ministerstwa Finansów wyszukują nieprawidłowo-
ści, a w kolejnym kroku firmy mogą być pociągnię-
te do odpowiedzialności.

Firmy przekazują dane fiskusowi dwojako:
• obowiązkowo i co miesiąc – informacje  

o ewidencji VAT za dany okres,
• na żądanie – rodzaje ksiąg i okres wskazuje  

fiskus.

Kogo i od kiedy obowiązują przepisy o JPK

Obowiązkiem przesyłania ewidencji VAT objęci  
są przedsiębiorcy będący podatnikami VAT  
– wysyłają oni co miesiąc plik JPK_VAT. Natomiast  
pozostałe pliki na żądanie fiskusa przekazywać  

muszą wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą  
księgowość w formie elektronicznej. W zależności 
od wielkości zatrudnienia i obrotów obowiązek  
ten dotyczy firm w różnych terminach. 

firmy JPK na żądanie ewidencja VAT

mikro
• zatrudnienie: mniej niż 10 osób,
• obrót roczny lub suma aktywów:  

mniej niż 2 mln euro
1 lipca 2018 1 stycznia 2018

małe
• zatrudnienie: mniej niż 50 osób,
• obrót roczny: mniej niż 10 mln euro  

lub suma aktywów: mniej niż 10 mln euro
1 lipca 2018 1 stycznia 2017

średnie
• zatrudnienie: mniej niż 250 osób,
• obrót roczny: mniej niż 50 mln euro  

lub suma aktywów: mniej niż 43 mln euro
1 lipca 2018 1 stycznia 2017

duże
• zatrudnienie: od 250 osób,
• obrót roczny: ponad 50 mln euro  

lub suma aktywów: ponad 43 mln euro
1 lipca 2016 1 lipca 2016
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Co zawiera JPK 
Struktura logiczna JPK obejmuje obecnie: 
• ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
• księgi rachunkowe (JPK_KR),
• wyciągi bankowe (JPK_WB)
• operacje magazynowe (JPK_MAG),
• faktury VAT (JPK_FA),

• podatkową księgę przychodów i rozchodów 
(JPK_PKPIR),

• ewidencję przychodów (JPK_EWP).

W przyszłości ta lista może się powiększyć, m.in.  
o raporty z kas rejestrujących, paragony oraz księgi 
i dowody dotyczące rozliczania akcyzy.  

JPK a system finansowo-księgowy 

Dane, które trafiają do JPK pobierane są bezpo-
średnio z programów finansowo-księgowych firm. 
Dlatego kluczową kwestią dla przedsiębiorców 
jest posiadanie systemów, które są dostosowane  
do jego obsługi.

Ten przewodnik zawiera szczegółowy opis proce-
dur, dzięki którym można poprawnie i skutecznie 
generować JPK w programie mikroSubiekt. 
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Przygotowanie pliku JPK_VAT w mikroSubiekcie jest bardzo proste. 
W tym celu przejdź do modułu e-Sprawozdawczość JPK_VAT.  

Z górnego menu wybierz opcję  
JPK – Generuj. 
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Określ parametry generowanego pliku. Podaj datę początku oraz końca okresu, wybierz jaki rodzaj 
dokumentów ma być ujęty, wybierz (opcjonalnie) kategorię dokumentów i wciśnij przycisk Wylicz.  
Pojawi się lista dokumentów.

Kliknij przycisk Dalej. Pojawi się okno umożliwiające podanie następujących informacji:

• Wersja – pola umożliwia wybranie wersji pliku 
JPK, na dzień dzisiejszy tylko JPK_VAT(2). 

• Waluta – pole umożliwia wybranie waluty,  
w której będą wyrażone dane zawarte w pliku  
JPK_VAT.

• Urząd skarbowy – pole umożliwia wybranie 
urzędu skarbowego, do którego kierowany jest 
plik JPK. 

• Cel złożenia – pole umożliwia wybranie, czy plik 
JPK_VAT składany jest do urzędu po raz pierwszy 
czy jest to korekta pliku. 

• Zapisz plik na dysku – opcja umożliwia wskaza-
nie miejsca na dysku komputera, gdzie zostanie 
zapisany plik JPK_VAT. Zaznaczenie tej opcji po-
woduje, że plik zostanie zapisany jednocześnie 
w bazie danych programu oraz na dysku kom-
putera. W programie taki plik zostanie oznaczo-
ny jako Zatwierdzony i Wyeksportowany.

• Nazwa pliku – podaj nazwę poliku. Program 
może ją generować automatycznie – znacznik 
poniżej Nazwa automatyczna. Musi być unikal-
na. 

• Typ pliku – pole niedostępne do edycji, informu-
jące, że program pozwala na utworzenie pliku 
typu Ewidencja sprzedaży VAT. 

• Ewidencja – moduł e-Sprawozdawczość JPK_
VAT pozwala na wygenerowanie pliku JPK_VAT  
zawierające tylko sprzedaż. 

• Miesiąc, którego dotyczy plik JPK_VAT – wybierz 
miesiąc, za który zostanie złożony plik JPK_VAT. 
Pole to oznacza miesiąc, za który dokumenty 
wybrane w poprzednim oknie zostaną uwzględ-
nione w ewidencji VAT w księgowości i nie musi 
zgadzać się z miesiącem z daty wystawienia tych 
dokumentów. 
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Wciśnij przycisk Generuj.

Taki plik można przekazać do biura rachunkowego.

Pozostałe opcje w module:
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• Popraw – umożliwia sprawdzenie wyliczonych danych w pliku JPK_VAT oraz zmianę jego nazwy.
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• Eksportuj plik – umożliwia zapisanie pliku na dysku komputera;
• Weryfikuj – sprawdza poprawność danych pliku z wytycznymi Ministerstwa Finansów;
• Zatwierdź – zatwierdza plik blokując jego edycję ; tylko takie pliki można eksportować;
• Wycofaj zatwierdzenie – wycofuje wcześniejsze zatwierdzenie pliku.


