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do tej wartości sprzedaży
łączonej w roku poprzednim
podatnik jest zwolniony
z obowiązku przesyłania

¥

JPK VAT

JEDNOLITY
PLIK KONTROLNY

nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców
Czasu zostało niewiele. Od i stycznia do 25. każdego
miesiąca każdy mikroprzedsiębiorca ma obowiązek
dostarczyć urzędowi skarbowemu JPK_VAT. Tym samym
wkraczamy w erę powszechnych e-kontroli podatkowych.
Dorota Berezowska
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dwóch lat), a także tych zatrudniających
poniżej dziesięcin osób, Z obowiązku
przesyłania JPK zwolnieni są tylko ci
VAT-owcy( u których wartość sprzedaży
łączonej w roku poprzednim nie prze
kroczyła 200 tys. zŁ
Powinność tworzenia i przesyłania
danych w formie plików JPK jest rozło
żona na dwa etapy:
• od l stycznia 2018 r.: ewidencje
VAT (plik JPK_VAT} miesięcznie bez
wezwania organu podatkowego,
* od 1 lipca 2018 r.: dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie
organów podatkowych.

ROZLICZENIA
KWARTALNE
A EWIDENCJA VAT
Nowy obowiązek ciążyć będzie także na
firmach, które do tej pory rozliczały się
w systemie kwartalnym. Oznacza to, że
nawet gdy deklarację podatkową złoży
my za kwartał, to i tak transakcje będą
musiały zostać zaksięgowane w syste
mie miesięcznym i na tej podstawie wy
generujemy miesięczny JPK. Ewidencje
VAT przesłane do urzędu skarbowego
muszą się zgadzać z danymi w później
szej kwartalnej deklaracji VAT.
Do wysyłania plików JPK_VAT po
trzebny będzie certyfikat kwalifikowany,
zwany potocznie podpisem elektronicz
nym, który można otrzymać np- za po
średnictwem dowolnej placówki ban
kowej, Można też założyć na stronach
Ministerstwa Finansów profil zaufany.
Do wysłania pliku służy dostępna na
tejże stronie aplikacja: Klient JPK 2.0. Po
wysłaniu pliku, trzeba wygenerować:
UFO JPK fUrzę dowe Poświadczenie
Odbioru dla plików JPK), które stanowi
potwierdzenie dostarczenia pliku.
Można już testować elektroniczne
składanie JPK_VAT dzięki wspomnia
nej aplikacji, która umożliwia bezpłat
ne i bezpieczne wygenerowanie oraz
wysłanie pliku. Pewną niedogodność

i sporą komplikację będą stanowić fak
tury korygujące oraz sytuacje, w których
sprzedawca wystawi klientowi fakturę
do wcześniej rozliczonych i wykazanych
w pliku paragonów. W takim przypadku
będzie wymagana korekta JPK_VAT, któ
ra obejmie wszystkie zmiany dokonane
w dokumentach.
Za niezłożenie JPK_VAT są przewi
dziane kary, warto więc już dziś zapo
znać się ze szczegółowymi przepisami
i nie czekać z przetestowaniem systemu.

OD LIPCA NA
WEZWANIE URZĘDU
SKARBOWEGO

Mikroprzedsiębiorcy niepłacący po
datku VAT oraz płatnicy VAT począw
szy od1 lipca 2018 r. na wezwanie orga
nu podatkowego będą musieli dostar
czać także pliki: JPK FA - Faktury VAT,
JPK KR - Księgi Rachunkowe, JPK WB
- Wyciągi Bankowe, JPK MAG - Ma
gazyn, JPKPKPiR - Podatkowa Księga
P r z y c h o d ó w i Rozchodów, J P K E W P
- Ewidencja Przychodów, a także
JPK Paragon - czyli Ewidencja Wyda
wanych Paragonów. Urząd skarbowy
nie może żądać okazania plików dla
struktur, które nie mają w firmie za
stosowania. Jeśli więc np. rozliczamy
podatek dochodowy ryczałtowo, nie
musimy prowadzić podatkowej księgi
przychodów i rozchodów, nie dostar
czymy więc pliku JPK_PKPiR,

Agnieszka
Niemiec-Syzdół
WŁAŚCICIELKA ANS
BIURO RACHUNKOWE

Jak się zabrać
do JPK_VAT?
Najlepszym rozwiązaniem
jest skorzystanie z usług
profesjonalnego biura rachun
kowego, które dysponuje odpo
wiednią wiedzą, ma narzędzia
i ponosi odpowiedzialność
za prawidłowość plików JPK.
Jeśli księgowość prowadzimy
sami, musimy zainstalować
oprogramowanie generujące pliki
JPK albo skorzystać z aplikacji
klienckiej na stronie Ministerstwa
Finansów. O czym trzeba
pamiętać? W plikach JPK
wykazujemy nie tylko daty
wystawienia i sprzedaży faktury,
lecz także datę je} wpływu.
I taką informację na dokumentach
trzeba zacząć notować. Obecnie
obowiązuje wersja szablonu JPK.2,
a już w lutym wejdzie wersja
JPK.s, koniecznie więc trzeba
na początku miesiąca zaktualizo
wać oprogramowanie. Warto mieć
także narzędzie, które sprawdzi
zgodność kwot zbiorczych
z kwotami w deklaracji podatkowej.
Przy pełnej księgowości robi
to na przykład Sage E-audytor.

wwł-d wteAiteć
TO JEST JPK VA"
iTTl

identyfikującymi podatnika, w zestandaryzowan ej formie
elektronicznej (XLM), eksportowana bezpośrednio z systemu
IT podatnika na platformę Ministerstwa Finansów.
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BAT NA
NIEUCZCIWYCH:
JPK_ PARAGON
Wśród najnowszych pomysłów Mini
sterstwa Finansów jednym z najbar
dziej znaczących i budzących obawy
branży jest obowiązek udostępnienia
na wezwanie danych o paragonach
wydawanych kupującym. Skarbówka
będzie mogła porównać obroty wykaza
ne przed wprowadzeniem JPKParagon
i„. przyłapać przedsiębiorcę na unika
niu podatków w przeszłości. Fiskus za
powiada tez, że będzie analizował cha
rakterystykę wystawiania paragonów
przez konkurencyjne obiekty handlo
we w okolicy Podejrzane więc będzie,
gdy dana placówka handlowa wykaże
znacząco niższe obroty niż pozostałe.
Co więcej, nie ujdzie uwadze kontrole
rów dynamiczny wzrost przychodów,
co także może spowodować kontrolę
wsteczną. Posiadanie tak ogromnej
bazy danych o sprzedaży pozwoli na
zakończenie wyrywkowych kontroli

na zasadzie „szukania czegokolwiek"
u podatnika. Urzędy skupią się na
sprawdzaniu tych, u których na pod
stawie analiz big data zostaną stwier
dzone anomalie w porównaniu z inny
mi podatnikami działającymi w podob
nej branży i lokalizacji.
Gdyby ten przepis wszedł w życie,
małych detalistów czeka wymiana
kas fiskalnych. Nie ma na razie żad
nych szczegółowych wytycznych czy
i ewentualnie jak, obowiązek przesy
łania plików JPKParagon realizować
mieliby użytkownicy aktualnie sto
sowanych kas z kopią papierową oraz
elektroniczną. Na takie szczegółowe
ustalenia musimy jeszcze poczekać.
Innym niepokojącym pomysłem
Ministerstwa Finansów była opcja na
tychmiastowego zablokowania dzia
łalności kasy fiskalnej - byłoby to moż
liwe zaraz po wykryciu nieprawidło
wości w dokumentach JPK Paragon.
1 jak się można domyślić, dla sklepu
byłoby ogromnym problemem. Szczę
śliwie pomysł został już odrzucony •

Zmiany w systemie księgowania

i

IL F1 •ilu* *1 o nie da się wygenerować wymaganych przez urz

dokumentów bez komputera i dostępu do sieci, gdyż fiskus
wymaga, aby pliki miały identyczny, jednolity format oraz
były dostarczone za pomocą specjalnej bramki na platformie
Nie będą już przyjmowane sprawozdania w formacie Exce
czy Word. Jeślijeszcze firma nie ma elektronicznego systemu
rozliczania i generowania faktur, niezbędny jest zakup takiej
usługi lub zatrudnienie profesjonalnej firmy księgowej, która
będzie wyposażona nie tylko w programy generujące odpo
wiednie pliki JPK oraz zgodne z nimi deklaracje, lecz także
oprogramowanie sprawdzające poprawność tych dokumentów
i wykrywające ewentualne błędy. Natomiast jeśli nasz system
elektronicznej księgowości jest już wiekowy, należy nie
zwłocznie pobrać aktualizację programu. Warto też regularnie
śledzić informacje o zmianach na stronach ministerstwa.

Piotr
Chronowski
Z-CA DYREKTORA
PIONU SPRZEDAŻY
DYSTRYBUCYJNEJ
COMP SA

Kasy online

niezbędne

Wejście w życie projektowanych
przepisów o JPK_Pamgon łączy się
z wprowadzeniem ria rynek nowego
typu kas nazywanych kasami
onlineowymi. To właśnie te kasy
będą automatycznief bez ingerencji
użytkownika wysyłać do Centralnego
Repozytorium Kas informacje
0 wystawionych paragonach
- JPK_Paragort Oprócz samej treści
paragonu: ilości wartości oraz stawki
podatkowej sprzedanego towaru
tub zarejestrowanej usługi do CRK
przesyłane będą inne informacje
„komentujące''pracę kasy: przypadki
anulowanych paragonówf stornowań.
wykonywa nych raportów fiskalnych
1 niefiskalnyeh, programowania
kasy, interwencji serwisowych oraz
dokonania obowiązkowego przeglądu
serwisowego kasy. Porównanie tych
danych z innymi z tej samej branżyf
w podobnej lokalizacji pozwoli
określić, czy podatnik nie zaniża
rejestrowanego obrotu.

99

Podatnikom
zobowiązanym do zakupu
fiskalnych kas online,
COMP będzie oferował kasy
marki NOVITUS każdego
typu: małych, średnie
i systemowe współpracujące
z systemem chmurowym
oraz drukarki fiskalne.
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Artur Wenne
ANALITYK BIZNESOWY
W DZIALE ROZWOJU
INSERT SA

Procesy księgowe
w chmurze
Nowe wymagania stojące przed
mikroprzedsiębiorcami to nie
tylka JPK, lecz także prowadzenie
ewidencji VAT w postaci elektro
nicznej za pomocą programów
komputerowych. Ponadto
resort finansów nie wyklucza,
że w przyszłości dane dotyczące
zakupów i sprzedaży trzeba
będzie przesyłać z częstotliwością
większą niż raz w miesiącu.
Z pomocą przychodzą tutaj
rozwiązania cloud computing,
dzięki którym dokumenty
tworzone przez handlowców,
np. za pomocą Subiekta 123,
trafiają niezwłocznie
do księgowości (tzw. wymiana
danych online), np. do
Rachmistrza r t e j c o , w celu
dalszego przetwarzania
na potrzeby rozliczenia VAT
(ewidencje, deklaracje, JPK).
Równocześnie z uwagi
na różnorodność scejiariuszy
biznesowych zarówno system
wspierający handel, jak
i a p l i k a c j a do obsługi
procesów księgowych
powinny być także o t w a r t e na
możliwość generowania oraz
przyjmowania dokumentów
w trybie offline. Niezbędną
cechą programu do obsługi
JPK powinna być możliwość
w e r y f i k a c j i danych przed
wysyłką, w szczególności
sprawdzenie spójności
pomiędzy deklaracją podatkową
a plikiem JPK_VAT.

