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JEDNOLITY PLIK KONTROLNY RÓWNIEŻ DLA ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW 

 

W dniu 23 maja br. nowelizacja ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw – wprowadzająca zmiany w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – została przekazana 

Prezydentowi do podpisu. 

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów z 12 maja 2016 r., JPK będzie dotyczył również 

podmiotów zagranicznych, które:  

         są zarejestrowane  w Polsce wyłącznie na potrzeby VAT oraz 

         nie mają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.  

Minister Finansów wskazał, że kryterium podziału na mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich 

przedsiębiorców dotyczy również podmiotów zagranicznych, o ile spełniają one definicję 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tą ustawą 

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez siebie 

działalności gospodarczej.  

 

Ponadto, Minister Finansów wskazał, iż dla określenia czy zagraniczny podmiot spełnia kryteria 

nakładające na niego obowiązek generowania danych w formie JPK będzie brana pod uwagę jego 

globalna działalność, tj. prowadzona zarówno w Polsce, jak i w kraju siedziby.  

 

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. 
 


