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PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ ORDYNACJI PODATKOWEJ WPROWADZAJĄCĄ 

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY 

 

W dniu 5 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą Ordynację podatkową 

nakładającą dodatkowe obowiązki na podatników. 

 

Obowiązki takie wiążą się z wprowadzeniem tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla ksiąg 

podatkowych i dowodów księgowych.  

 

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej organy podatkowe będą uprawnione do żądania od 

podatników przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych – jeżeli podatnik 

prowadzi swoje księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. 

 

Podatnicy będą zobowiązani opracowywać JPK wg określonej struktury logicznej postaci 

elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, która zostanie zaprezentowana w 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. 

 

Ponadto Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia: 

 

 sposób przesyłania danych w formie elektronicznej, 

 wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których dane będą 

zapisywane i przekazywane, 

 mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności oraz niezaprzeczalności danych 

zawartych w księgach, 

 sposób ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem. 

 

Do chwili obecnej trwają prace nad określeniem struktury logicznej oraz w/w rozporządzenia. 

 

Przepisy dotyczące JPK wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r., przy czym przewidziano dłuższy 

okres dostosowawczy dla małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. Tacy podatnicy do 30 czerwca 2018 r. będą mogli ale nie musieli 

przekazywać dane w postaci JPK. 

 

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. 
 
 


