
 
 
 
 
 
 

Milan, Italy 

 

 
 

Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z 

ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsiębiorcy od początku 2018 r.  

Co to jest jednolity plik kontrolny?  

Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest to format zapisu 

dokumentacji finansowo - księgowej firmy, w pliku o rozszerzeniu XML, który należy 

przekazać organom podatkowym w czasie e-kontroli.  

Nowa metoda kontroli będzie zobowiązywała podatników do przesyłania całości lub części 

ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organu podatkowego za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w 

ujednoliconej formie elektronicznej. 

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje napisz na: info@investmentsgroup.net 

 

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmuje 7 obszarów ewidencji działalności 

gospodarczej. Są to: 

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR 

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB 

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG 

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT 

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA 

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR 

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP 

 

Przekazywanie plików JPK 

Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie 

organów podatkowych i organów kontroli skarbowej odbywa się za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem 

potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych 

w księgach. 

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych  

i organów kontroli skarbowej w następujących terminach: 

 od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty 

 od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorcy będą składać plik JPK VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia 

miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta 

informacja dotyczy. 

Podatnicy rozliczający się kwartalnie w dalszym ciągu będą składać deklaracje VAT-7 za 

okres kwartalny, natomiast dodatkowo będą musieli przesyłać pliki JPK VAT za okres 

miesięczny. 

Obowiązek składania do urzędu skarbowego rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie 

pliku JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT.  

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży 

VAT) obowiązuje od: 

 1 lipca 2016 r. – duże podmioty 

 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty 

 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy. 

Doświadczenie innych krajów UE 

Wprowadzenie JPK w Polsce było wzorowane na doświadczeniach rozwiązań skutecznie 

wprowadzonych do systemów prawnych wielu państw UE (m.in. Austria, Belgia, Dania, 

Holandia, Litwa, Luxemburg, Niemcy, Słowenia, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania). 

Korzyści dla podatników 

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu 

danych elektronicznych. Efektem tego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej 

uciążliwości oraz obniżenie kosztów. W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie 

odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u 

podatnika w ogóle nie będzie konieczna.  

Konsekwencje 

Przedsiębiorca, który bezzasadnie odmówi okazania lub nie przedstawi w wyznaczonym 

terminie ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych 

księgach w formacie JPK będzie mógł zostać ukarany karą porządkową w wysokości 2.800 zł. 

Za udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności przedstawicielom organów 

podatkowych, a w szczególności za nieokazanie ksiąg podatkowych lub dowodów 

księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach w formacie JPK przepisy kodeksu 

karnego skarbowego przewidują karę grzywny od 617 zł do maksymalnej wysokości 

17.769.600 zł. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Powstanie obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego 

 

W 

strukturze 

JPK 

(na żądanie 

organu) 

Tylko ewidencja VAT 

w strukturze JPK 

(co miesiąc) 

MIKROPRZEDSIĘBIORCY: 

 zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 

pracowników, 

 generują obrót nieprzekraczający 2 milionów 

euro lub 

suma aktywów bilansu rocznego nie 

przekroczyła równowartości 2 milionów euro. 

1 lipiec 

2018 
1 styczeń 2018 

MALI PRZEDSIĘBIORCY: 

 zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 

pracowników, 

 generują obrót nieprzekraczający 10 milionów 

euro lub suma aktywów bilansu rocznego nie 

przekracza 10 milionów euro. 

1 lipiec 

2018 
1 styczeń 2017 

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY: 

 zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 

pracowników, 

 generują obrót nieprzekraczający 50 milionów 

euro lub suma aktywów bilansu rocznego nie 

przekracza 43 milionów euro. 

1 lipiec 

2018 
1 styczeń 2017 

DUZI PRZEDSIĘBIORCY: 

 zatrudniają średniorocznie 250 lub więcej 

pracowników, 

 generują obrót 50 milionów euro lub suma 

aktywów bilansu rocznego jest wyższa niż 43 

milionów euro. 

1 lipiec 

2016 
1 lipiec 2016 

 
 
 


