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Jednolity Plik Kontrolny
a oprogramowanie
Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) bêdzie siê wi¹zaæ z koniecznoœci¹
wyposa¿enia informatycznych systemów ksiêgowych w now¹ funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ wytworzenie JPK
o odpowiedniej strukturze. Kancelarie podatkowe prowadz¹ce ksiêgi dla swoich klientów powinny nie
tylko zadbaæ o to, aby ich oprogramowanie by³o przystosowane do nowych wytycznych, ale równie¿
zdobyæ wiedzê, aby przekazaæ j¹ swoim klientom i przygotowaæ ich na nowe wymogi wprowadzone
przez ustawê.
Wiêkszoœæ podmiotów gospodarczych prowadzi swoje ksiêgi przy u¿yciu systemów komputerowych. Naturalny proces cyfryzacji biznesu postêpuje od lat, a sprzyjaj¹ temu rozwój technologii informatycznych i odpowiednie regulacje w prawie gospodarczym. Kilka lat temu standardem sta³ siê system P³atnik
do rozliczeñ z ZUS i przyzwyczajono siê do e-wyci¹gów bankowych. Obecnie coraz bardziej powszechnie stosowane s¹
e-faktury, e-pity wraz z platform¹ ePUAP czy e-zwolnienia lekarskie. Kolejnym krokiem jest elektroniczne raportowanie danych do jednostek administracji podatkowej – nie powinno dziwiæ, ¿e cyfryzacja nastêpuje równie¿ w strefie gospodarczej na
linii pañstwo–podatnik. Zw³aszcza ¿e ju¿ dzisiaj analiza ksi¹g
przy u¿yciu technik elektronicznych jest stosowana przy kontroli podatkowej. W obecnej formule kontrola elektroniczna
tylko czêœciowo spe³nia zwi¹zane z ni¹ oczekiwania. Do tej pory
nie by³o jasnych wytycznych dotycz¹cych choæby sposobu przekazywania danych, w zwi¹zku z tym kontrole siê przed³u¿a³y,
co by³o niekorzystne zarówno dla kontrolowanego, jak i kontroluj¹cego.
Po co plik JPK?
W celu usprawnienia procesu kontroli oraz poprawy œci¹galnoœci podatków wprowadzono, ustaw¹ z 10 wrzeœnia 2015 r.
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1649), zmiany, które przewiduj¹ stosowanie od 1 lipca
2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik jest zobowi¹zany przekazywaæ, na ¿¹danie organu podatkowego, ksiêgi
(w ca³oœci lub czêœci) oraz dowody ksiêgowe. Plik ten bêdzie
przekazywany za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej
lub na informatycznych noœnikach danych. Proces wprowadzania wymogu Jednolitego Pliku Kontrolnego ma przebiegaæ stopniowo; w pierwszej kolejnoœci obowi¹zek ten bêdzie dotyczyæ
du¿ych podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmian ordynacji „chodzi
o to, aby mo¿na by³o w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrêbniæ
niezbêdne dane merytoryczne. Intencj¹ projektowanych rozwi¹zañ jest wprowadzenie do systemów ksiêgowych nowej
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funkcjonalnoœci, tj. mo¿liwoœci edycji ksi¹g podatkowych oraz
dowodów ksiêgowych w oparciu o powszechnie stosowany
w komunikacji elektronicznej standard XML”. Nowe uregulowania znajd¹ zastosowanie w postêpowaniu podatkowym,
w kontroli podatkowej i podczas czynnoœci sprawdzaj¹cych,
w tym w zakresie czynnoœci sprawdzaj¹cych u kontrahenta podatnika.
Kancelarie podatkowe odpowiedzialne za prowadzenie
ksi¹g swoich klientów powinny nie tylko realizowaæ ten obowi¹zek, ale równie¿ posiadaæ wiedzê dotycz¹c¹ nowych wytycznych, aby móc przekazaæ j¹ przedsiêbiorcy. W szczególnoœci
powinny zadbaæ o to, aby narzêdzia informatyczne, którymi siê
pos³uguj¹, mia³y funkcje potrzebne do tworzenia i przesy³ania
JPK do organów kontroli. A tak¿e, aby opracowaæ procedury
i dope³niæ formalnoœci, choæby te zwi¹zane z pe³nomocnictwem
w zakresie przekazywania danych w formie elektronicznej do
organu kontroluj¹cego. Warto tutaj przypomnieæ, ¿e od pocz¹tku br. wprowadzone zosta³y równie¿ istotne zmiany
w przepisach dotycz¹cych udzielania pe³nomocnictw w postêpowaniu podatkowym. Nastêpstwem ich wprowadzenia jest
dokonanie rozró¿nienia na trzy typy umocowañ – pe³nomocnictwo ogólne, pe³nomocnictwo szczególne oraz pe³nomocnictwo do dorêczeñ. Na uwagê zas³uguje pe³nomocnictwo ogólne,
którego bêdzie mo¿na udzieliæ np. doradcom podatkowym czy
radcom prawnym, dziêki temu nie trzeba bêdzie wystawiaæ
osobnego pe³nomocnictwa na ka¿d¹ okazjê. Ma ono obejmowaæ sprawy podatkowe i inne, znajduj¹ce siê w obszarze dzia³ania organów podatkowych i kontroli skarbowej. Pe³nomocnictwa ogólne maj¹ byæ sk³adane wy³¹cznie w formie elektronicznej, chyba ¿e problemy techniczne to uniemo¿liwi¹. Ustawa
obowi¹zuje od 1 stycznia 2016 r., jednak techniczne warunki do
sk³adania pe³nomocnictwa drog¹ elektroniczn¹ bêd¹ gotowe
dopiero od 1 lipca 2016 r.
Kogo dotyczy JPK?
Obowi¹zkiem raportowania danych w formacie JPK zostan¹ objêci tylko duzi przedsiêbiorcy, tj. tacy, którzy zatrudniaj¹ wiêcej ni¿ 250 pracowników lub ich roczny obrót wynosi
co najmniej 50 mln euro – od 1 lipca 2016 r. Ustawodawca
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przewidzia³ okres przejœciowy dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej), którzy do koñca czerwca 2018 r. bêd¹ mogli stosowaæ siê do tego rozporz¹dzenia fakultatywnie. A 1 lipca 2018 r.
obowi¹zkiem bêdzie objêty ka¿dy przedsiêbiorca prowadz¹cy
ksiêgi przy u¿yciu programów komputerowych. Przepis nie wymienia bezpoœrednio mikroprzedsiêbiorstw, czyli firm, które
w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnia³y œredniorocznie mniej ni¿ 10 pracowników oraz
osi¹gnê³y roczny obrót netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów
i us³ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu
sporz¹dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy³y
równowartoœci w z³otych 2 milionów euro. W grupie ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw mieœci siê równie¿ pojêcie mikroprzedsiêbiorstw, co oznacza, ¿e bêd¹ one objête obowi¹zkiem
przekazywania ksi¹g i dokumentów w formie JPK dopiero od
1 lipca 2018 r.
Przekazywanie danych w formacie JPK dotyczyæ bêdzie
ka¿dej procedury podatkowej realizowanej przez organy
podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynnoœci sprawdzaj¹cych, kontroli podatkowych, postêpowania podatkowego i kontrolnego. Informacje mog¹ dotyczyæ ca³oœci
danych lub czêœci ksi¹g , za ca³y okres lub za poszczególne
okresy rozliczeniowe. Plik ten bêdzie przekazywany za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych noœnikach danych. W rozporz¹dzeniu Ministerstwa
Finansów zapewne ten aspekt równie¿ zostanie doprecyzowany.
Projekt struktur pliku JPK zak³ada objêcie siedmiu obszarów: ksiêgi rachunkowej, podatkowej ksiêgi przychodów
i rozchodów, ewidencji przychodów, wyci¹gów bankowych,
magazynu, ewidencji zakupu i sprzeda¿y VAT oraz faktury
VAT.
Plik jest oparty na schemacie danych w formacie danych
XML i specyfikacjach pliku SAF-T (Standard Audit File for
Tax). Przede wszystkim producenci systemów ksiêgowych czekaj¹ jeszcze na rozporz¹dzenie Ministra Finansów, w którym
okreœli on ostateczn¹ wersjê struktury pliku oraz sposób komunikacji elektronicznej, czyli innymi s³owy – w jaki sposób ten
plik ma byæ dostarczany do urzêdu (zapewniaj¹c odpowiedni¹
wiarygodnoœæ i bezpieczeñstwo danych, chronionych przed
nieuprawnionym dostêpem).
Czy oprogramowanie ksiêgowe jest gotowe
na obs³ugê JPK?
Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) bêdzie siê wi¹zaæ z koniecznoœci¹ wyposa¿enia sys-

temów ksiêgowych w now¹ funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ wytworzenie JPK o odpowiedniej strukturze. Proces modernizacji systemów informatycznych, przy pomocy których prowadzone s¹
ksiêgi rachunkowe i podatkowe, trwa. Na podstawie projektu
schematu plików do JPK producenci IT opracowuj¹ mechanizmy, które po¿¹dane informacje zawr¹ w formie pliku oczekiwanego przez Ministerstwo.
To na podatniku ci¹¿y jednak obowi¹zek dostosowania siê
do nowej ustawy, a co za tym idzie – musi on dysponowaæ oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym przekazywanie danych w po¿¹danym formacie. Mo¿e siê to wi¹zaæ z dodatkowymi kosztami zakupu odpowiedniego oprogramowania b¹dŸ modernizacj¹ istniej¹cego, a tak¿e przeszkoleniem siê w zakresie dzia³ania
nowych mechanizmów. Dlatego te¿ firmy powinny sprawdziæ
u swoich dostawców, czy planuj¹ rozwój funkcjonalnoœci w zakresie obs³ugi JPK, kiedy zostanie ona wprowadzona oraz czy
bêdzie siê to wi¹za³o z dodatkowymi kosztami. Warto ju¿ dzisiaj zdobyæ informacje u producentów i zaplanowaæ wdro¿enie
JPK w swojej firmie. W przypadku niewdro¿enia zmian na czas
podatnik musi liczyæ siê z ewentualn¹ odpowiedzialnoœci¹ karnoskarbow¹, jak w przypadku niedostarczenia dokumentów
w formie papierowej.
Dobra wiadomoœæ dla przedsiêbiorców jest taka, i¿ producenci oprogramowania, które daje ju¿ teraz mo¿liwoœæ eksportu
danych w pliku XML (Extensible Markup Language), s¹ w stanie szybko, na ¿yczenie klienta lub w standardzie (w zale¿noœci
od producenta), wprowadziæ zmiany w systemie informatycznym na tyle sprawnie, by od 1 lipca 2016 r. mechanizm zadzia³a³
poprawnie. Gorzej bêdzie w przedsiêbiorstwach maj¹cych aplikacje ksiêgowe bez mo¿liwoœci wysy³ania danych w postaci plików XML, st¹d nale¿y szybko siê upewniæ u dostawcy, czy planuje on rozwój funkcjonalnoœci w zakresie obs³ugi plików JPK.
Dostosowanie takich programów ksiêgowych do nowych wymogów mo¿e okazaæ siê czasoch³onne i nale¿y siê spodziewaæ,
¿e bêdzie siê to wi¹za³o z dodatkowymi kosztami, a w niektórych przypadkach stanie siê niemo¿liwe technicznie do realizacji. Wtedy mo¿e trzeba bêdzie nawet wymieniæ oprogramowanie na inne.
W przypadku rozwi¹zania ERP enova365 prowadzona jest
wobec klientów transparentna polityka dostosowania systemu
do obowi¹zuj¹cych przepisów, dlatego te¿ nowa funkcjonalnoœæ zwi¹zana z obs³ug¹ plików JPK zostanie udostêpniona
klientom w tzw. op³acie upgradowej (maintenance), któr¹
klient uiszcza raz na rok, je¿eli chce korzystaæ z nowoœci systemu enova365. Zatem ka¿da firma, która posiada aktualn¹ licencjê enova365, otrzyma tak¹ funkcjonalnoœæ bezp³atnie, w nowej
wersji wydanej na koniec czerwca 2016 r., przed wejœciem w ¿ycie nowych regulacji.
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Korzyœci z JPK?
Elektroniczne opracowywanie danych zawartych w ksiêgach pozwoli na sprawniejsze weryfikowanie poprawnoœci
i rzetelnoœci rozliczeñ prowadzonych przez podatnika. Znacznie zautomatyzuje to ca³y proces, skróci czas kontroli podatkowej w firmie i ograniczy koszty administracyjne zwi¹zane
z przekazywaniem dokumentów do urzêdów skarbowych.
A poza tym wprowadzi transparentnoœæ i nowe standardy w relacji podatnik–urz¹d.
Dodatkowo niektórzy producenci planuj¹ wprowadzenie
szeregu funkcji u³atwiaj¹cych pracê z plikiem JPK. W przypadku systemu ERP enova365, wraz z wdro¿eniem funkcji umo¿liwiaj¹cej wysy³anie JPK, planowane jest wprowadzenie m.in. archiwum plików wys³anych do kontroli, wraz pe³nymi informacjami, które maj¹ u³atwiæ przedsiêbiorcy zarz¹dzanie danymi
przes³anymi przez JPK.
Choæ nowe wytyczne budz¹ kontrowersje, na zmiany nale¿y
popatrzeæ jako na kolejny etap transformacji w komunikacji
podatnik–urz¹d z modelu analogowego na model elektroniczny. Nie powinny zatem dziwiæ – jest to wyraz postêpu technologicznego, z którym stykamy siê na co dzieñ w innych dziedzinach. Warto zatem dobrze siê przygotowaæ, jest na to jeszcze
kilka miesiêcy.
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