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DODATKOWE OBOWIĄZKI DLA PODATNIKÓW POSIADAJĄCYCH  

ZAGRANICZNE RACHUNKI BANKOWE 
 

Zwracamy Państwa na opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji Ordynacji 
Podatkowej, znajdujący się obecnie na etapie konsultacji publicznych.  
 
Projekt zakłada, że banki będą zobowiązane do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej dobowych wyciągów z rachunków bankowych przedsiębiorców. Wyciągi przekazywane 
będą w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_WB.  
 
O ile w przypadku rachunków prowadzonych przez banki krajowe, operacyjnie obowiązek ten obciąży 
banki, o tyle nowelizacja będzie stanowić nie lada problem dla firm posiadających rachunki w bankach 
zagranicznych.  
 
W takich przypadkach obowiązek opracowania i przekazywania JPK_WB spadnie na podatnika.  
JPK_WB ma zawierać szereg informacji jak np. dane nadawcy i odbiorcy (nazwa i adres oraz NIP 
lub REGON, jeśli są dostępne), datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas 
dokonania wpłaty gotówkowej, kwotę i walutę, tytuł i opis zlecenia płatniczego. 
 
Wywiązanie się z tego obowiązku będzie się zatem wiązać z szeregiem problemów praktycznych jak 
np.: koniecznością dostosowania standardów danego kraju do wymogu JPK_WB, pozyskania 
brakujących informacji od banków zagranicznych itp. Ponadto zgodnie z informacjami pozyskanymi od 
organów podatkowych, JPK_WB musi być sporządzany w języku polskim. 
 
Struktura obecnie funkcjonującego pliku JPK_WB dostępna jest pod adresem MF: 
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/JPK_WB%281%29_v1-2.pdf. 
 
Zgodnie z projektem nowelizacji w/w przepisy mają wejść w życie od 1 września b.r. i objąć wszystkie 
firmy poza mikroprzedsiębiorcami i jednostkami publicznymi. 
 
Będziemy Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 
 

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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