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JEDNOLITY PLIK KONTROLNY CORAZ BLIŻEJ 

 

Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie przepisy o tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK), czyli nowym 

narzędziu kontroli podatników, przy pomocy którego organy podatkowe będą mogły uzyskiwać dane z 

ksiąg podatkowych podatników w ujednoliconej formie elektronicznej. 

 

Jako pierwsi obowiązkiem raportowania informacji przy użyciu JPK zostaną objęci tzw. duzi 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów 

komputerowych. 

 

W przypadku małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu w/w ustawy, prowadzących księgi 

podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazywanie danych w formie JPK do końca 

czerwca 2018 r. będzie fakultatywne, zaś od 1 lipca 2018 r. format JPK również dla tych podmiotów 

będzie obowiązkowy. 

 

Wprowadzenie JPK wiąże się w praktyce z koniecznością rozszerzenia systemów księgowych 

podatników o nową funkcjonalność umożliwiającą wygenerowanie JPK.  

 

Obecnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można zapoznać się z projektami struktur 

logicznych elektronicznej postaci ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na 

JPK oraz odpowiedziami na najczęstsze pytania, które pojawiły się w trakcie konsultacji dot. struktur 

JPK (http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny). 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
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