INFORMACJA PRASOWA
18.10.2017 r.

Od 2018 roku JPK_VAT również
dla mikroprzedsiębiorców
Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Spróbuj zmierzyć się z JPK_VAT
już teraz – nie czekaj do przyszłego roku.
Co zyskasz? Skrócimy czas zwrotu podatku VAT.
Konieczność składania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców obowiązywać
będzie od 1 stycznia 2018 r. Jeżeli jednak prześlesz JPK_VAT już za październik,
listopad, grudzień 2017 roku, Twój czas oczekiwania na zwrot VAT skróci się
z 60 do 25 dni. Będziesz miał też okazję przetestować i poznać w praktyce
funkcjonowanie aplikacji, jeszcze zanim przesyłanie pliku stanie się Twoim
obowiązkiem.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona
podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr
sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT. Duże
przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie
od 1 stycznia 2017 r. Od nowego roku obowiązek dotyczyć będzie
mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających do 10 osób i osiągających obrót
roczny do 2 milionów euro (w tym również jednoosobowe działalności
gospodarcze), składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K zarówno miesięcznie
jak i kwartalnie.
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji
VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane
bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go
wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni.
Aby ułatwić przedsiębiorcom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo
Finansów udostępniło Aplikację Klient JPK, która pozwala podatnikom
na bezkosztowe generowanie i wysyłanie plików JPK. Należy jednak pamiętać,
że aby wysłać plik niezbędne jest posiadanie certyfikowanego podpisu
elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego e-PUAP (bezpłatny).
Mikroprzedsiębiorcy mogą również liczyć na pomoc w wypełnianiu nowego
obowiązku. Na specjalnie utworzonej stronie www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje
się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą
m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT,
dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć
bezpłatny profil zaufany) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

