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Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej
ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej w formie Jednolitego
Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Tym samym z początkiem 2018 r. to
rozwiązanie objęło ostatnią grupę przedsiębiorców, tj. mikroprzedsiębiorstwa.
Wejście w życie przepisów o JPK_VAT w stosunku do tych najmniejszych uczestników
obrotu gospodarczego poprzedził kilkunastomiesięczny okres przygotowawczy. Dzięki temu
podatnicy mogli się zapoznać z Jednolitym Plikiem Kontrolnym VAT i przygotować swoje
firmy do elektronicznego przesyłania ewidencji VAT.
JPK_VAT mikroprzedsiębiorcy przesyłają do 25. dnia miesiąca następującego po tym
miesiącu, którego dotyczą dane. Swój pierwszy JPK_VAT mikroprzedsiębiorcy prześlą za
styczeń br. w lutym. Wyjątkowo w tym roku, w lutym i marcu ustawowy 25. dzień miesiąca
przypada w dzień wolny od pracy, dlatego JPK_VAT należy przesłać do 26 lutego i
odpowiednio 26 marca.
Najważniejszym powodem wprowadzenia JPK_VAT jest zapewnienie przedsiębiorcom
uczciwej konkurencji. Powszechne zastosowanie elektronicznego wypełniania obowiązków
związanych z VAT pozwoli administracji skarbowej na lepsze wykorzystywanie
zaawansowanych metod wykrywania i eliminowania z rynku nieuczciwych uczestników. Do
tej pory dopuszczali się oni oszustw podatkowych (np. przez ukrywanie całości lub części
swoich obrotów czy wykorzystywanie tzw. „pustych faktur”), co pozwalało im na budowanie
przewagi konkurencyjnej nad przedsiębiorcami uczciwie płacącymi podatki. A zatem
Jednolity Plik Kontrolny pozostaje w interesie wszystkich przedsiębiorców, którzy terminowo
i rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.
Dużą korzyścią z wprowadzenia JPK_VAT jest też ograniczenie liczby kontroli. Obejmą
one wyłącznie te podmioty, których zachowanie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo
popełnienia nadużyć podatkowych. Istotne jest też usprawnienie i przyśpieszenie procesu
ewentualnych zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Warto pamiętać, że przedsiębiorca będzie co miesiąc wysyłać informacje na swój temat,
dzięki czemu pozostanie w stałym kontakcie z urzędem skarbowym. Pozwoli to na znacznie
szybsze identyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniu tego podatku i ich
sygnalizowanie podatnikom, którzy będą mogli zrobić szybką korektę. Tym samym unikną
konsekwencji podatkowych, takich jak podwyższonej kwoty odsetek za zwłokę czy sankcji
karno-skarbowych.
Warto podkreślić, że Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne narzędzia do
samodzielnego generowania i wysyłania plików JPK_VAT (aplikacja e-mikrofirma), które
można pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl. Na stronie podatnicy znajdą bieżące
informacje dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania. Z kolei na stronach urzędów skarbowych w zakładce „Kontakt” znajdą
numery telefonów do ekspertów, którzy bezpośrednio zajmują się obsługą JPK w danym
regionie.

