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JPK – podstawowe informacje

• podniesienie efektywności kontroli - ograniczenie czasu oraz kosztu trwania kontroli 
• pogłębienie procesu kontroli podatkowej i skarbowej - możliwość prowadzenia kontroli na styku kilku podatków 

(np. porównanie CIT z VAT).
• zwiększenie skuteczności kontroli - szybsza identyfikacja kluczowych obszarów niezgodności raportowania 

podatkowego

1 lipca 2016

1 lipca 2018

≥ 250

≥ 9

lub > 50 mln EUR i 43 mln EUR

lub > 2 mln EUR i 2 mln EUR

• księgi rachunkowe, 
• podatkową księgę przychodów i rozchodów, 
• ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, 

na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy.

• na żądanie organów podatkowych (w innych krajach także jako obowiązkowe okresowe dostarczanie danych 
organom podatkowym)

• wygenerowanie JPK - plik w formacie .xml (zgodnie ze standardem OECD SAFT 2.0)
• przekazanie JPK poprzez wysyłkę pliku na bramkę Ministerstwa Finansów lub na zewnętrznym nośniku danych 

(np. płyta DVD, pendrive).

nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa – nowy art. 193a

Dlaczego?

Jak działa?

Podstawa 
prawna

Co?

Kto i kiedy?



� Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego została opracowana przez OECD pod nazwą 
SAF-T (Standard Audit File for Tax) już w 2005 r. Od tamtej pory jest rozwijana. W różnych 
wariantach elektroniczna kontrola podatkowa funkcjonuje ona już w wielu innych krajach 
Unii Europejskiej ( Francja, Holandia, Austria, Portugalia, Słowenia, Estonia, Luksemburg, 
itd.).

� Największe korzyści odnotowano w Portugalii gdzie wprowadzenie rozwiązań 
elektronicznych kontroli podatkowych połączonych z centralnym rejestrem faktur podniosło 
efektywność ściągania podatków w niektórych sektorach o 140% zaledwie w ciągu 3 lat 
(2011-2014)

� Dwa modele – na żądanie oraz okresowe dostarczanie danych organom skarbowym
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Doświadczenia innych krajów
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Co kryj ą struktury JPK?

Pozycje 
merytoryczne

Pozycje dotyczące
wartości z ksiąg  podatkowych 

oraz dowodów księgowych

Sumy kontrolne

Nagłówek, 
Podmiot1

Powtarzalna sekcja,
zawierająca dane m.in. 

o dostawcy systemu oraz okresie za 
jaki przygotowany jest plik.

Pozycje 
analityczne

Pozycje dotyczące
wartości z ksiąg  podatkowych 

oraz dowodów księgowych

Sumy kontrolne

Wszystkie pliki zawierają 
wartości kontrolne, które 

obliczane są jako liczba wierszy 
oraz dwie lub jedna wartość 

sumy charakterystycznej 
dla danego typu 

dokumentu

Jednolity Plik Kontrolny, w rzeczywisto ści obecnie z 7 osobnych 
struktur raportowych, plików XML (standard OECD SAF T 2.0)

1. Struktura 1 – księgi rachunkowe JPK_KR

2. Struktura 2 – wyciągi bankowe JPK_WB

3. Struktura 3 – magazyn JPK_MAG

4. Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

5. Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

6. Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

7. Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP 

• 23 grudnia 2015 r. MF udostępniło struktury JPK do konsultacji
• 9 marca 2016 r. MF opublikowało ostateczną postać struktur JPK, 

zapowiedziano nowe struktury – akcyza oraz paragony fiskalne



Dane prezentowane w strukturze przewidują raportowanie bardzo 
szczegółowych danych z pozycji faktur np..:

• Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku

• Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z 
tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w 
cenie jednostkowej netto.

• W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są 
nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka 
transportu do użytku oraz: a) przebieg pojazdu - w przypadku 
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. 
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Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA



„Ewidencje VAT” (rejestry) znajdują się informacje dotyczące ewidencji 
zakupu i sprzedaży podatku VAT.

Dane prezentowane w strukturze przewidują raportowanie kolejnych 
faktur np. dla faktur zakupu:

• Nr faktury

• Data wpływu faktury VAT

• Wartość faktury brutto

• Wartość faktury netto

• Kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu

• ….
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Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzeda ży VAT – JPK_VAT



25/04/2016 7

JPK – ogólne zalecenia przygotowania firmy do e-kont roli



� Identyfikacja systemów IT w kontekście obowiązku raportowania od 1 lipca 2016

� Rozpoznaje elementów systemów, z których będziemy generować JPK

� Mapowanie pól struktur JPK na dane gromadzone w systemach Sage

� Prace programistyczne nad „generatorem” danych JPK

� Prace programistyczne nad zmianami w bazach danych
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Przygotowanie do generowania JPK w Symfonii



� Zapewnienie spójności danych JPK w systemach niejednorodnych (różni dostawcy)

� Zapewnienie spójności danych JPK w pracy na systemie rozproszonym

� Zapewnienie spójności i zgodności danych JPK w księgowości zleconej

� Krótki czas na udostępnienie danych po wezwaniu US

Nie mo żna odkłada ć JPK !
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Zidentyfikowane zagro żenia



30% ankietowych nie słyszało o JPK

46% uważa, że na wprowadzenie niezbędnych zmian związanych z wdrożeniem 
JPK jest za mało czasu

48% ankietowanych uważa, że ich firma jest w małym stopniu przygotowana do 
JPK lub wcale

na podstawie badania internetowego przeprowadzonego przez Sage w dniach 17-24 marca 2016
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Przygotowanie przedsi ębiorców do JPK



33% obawia si ę braku wpływu na ilo ść 
i jako ść kontrolowanych danych

na podstawie badania internetowego przeprowadzonego przez Sage w dniach 17-24 marca 2016
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JPK - obawy przedsi ębiorców
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Do czego UKS / US mog ą wykorzysta ć dane JPK?

Pozycje 
merytoryczne

Pozycje dotyczące
wartości z ksiąg  podatkowych 

oraz dowodów księgowych

Pozycje 
analityczne

Pozycje dotyczące
wartości z ksiąg  podatkowych 

oraz dowodów księgowych

Ilość pól
w JPK

Księgi 
rachunkowe

Wyciągi 
bankowe

Magazyn
Ewidencje zakupu 
i sprzeda ży VAT

Faktury VAT Ł ĄCZNIE

wymaganych 76 34 85 74 92 361 

opcjonalnych 11 3 74 53 49 190

� testy weryfikujące spójność, dokładność i kompletność ksiąg i deklaracji podatkowych 

� testy weryfikujące wymogi formalne dla ksiąg, np. kolejna numeracja, luki i duplikaty 
zapisów. 

� testy rzeczywiste, np. weryfikacja związku przychodów z kosztami ich uzyskania, 
ciągłości stosowania zasad rachunkowości, prawidłowości stosowania stawek podatku 
od towarów i usług itp. 
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Jak wygl ąda wygenerowany JPK ?

Pozycje 
merytoryczne

Pozycje dotyczące
wartości z ksiąg  podatkowych 

oraz dowodów księgowych

Sumy kontrolne

Nagłówek, 
Podmiot1

Powtarzalna sekcja,
zawierająca dane m.in. 

o dostawcy systemu oraz okresie za 
jaki przygotowany jest plik.

Pozycje 
analityczne

Pozycje dotyczące
wartości z ksiąg  podatkowych 

oraz dowodów księgowych

Sumy kontrolne



Jak zinterpretowa ć niezrozumiałe dane?



Jak zinterpretowa ć niezrozumiałe dane?



Jak zinterpretowa ć niezrozumiałe dane?



Jak zinterpretowa ć niezrozumiałe dane?



� Obowiązek wchodzi od 1 lipca, MF broni terminu

� Przedsiębiorcy nie są wystarczająco przygotowani do e-kontroli

� Przedsiębiorcy obawiają się jakości danych JPK przekazywanych do kontroli

� Ne da się sprawdzić merytorycznie pliku JPK „ręcznie”

� Potrzebne jest dodatkowe narzędzie do odczytania i zweryfikowanie danych JPK

� Sage we współpracy z PwC uruchamia portal e-Audytor 
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Podsumowanie



© 2015 Sage Software, Inc. All rights reserved

A full photo slide which could be used with just a quote or the customer info in an area of the image that provides sufficient 
contrast and composition.

Dziękuję za uwagę
www.sage.com.pl/e-kontrole


