
Jednolity Plik Kontrolny w 2018

Jak się dostosować i wykorzystać zmiany
do rozwoju swojego biura rachunkowego?



Zbliżający się rok 2018 będzie obfitował w zmiany legislacyjne, które w dużym stopniu wpłyną na 
dotychczasowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Obszar finansów, szczególnie ważny dla prowadzą-
cych działalność gospodarczą to m.in. nowe obowiązki wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa 
związane z przesyłaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Brak czasu oraz wiedzy, będzie skłaniał firmy mikro i MSP do poszukiwania usług księgowych na 
zewnątrz, czyli w biurach rachunkowych, które kompleksowo obsłużą przedsiębiorcę w wypełnieniu 
obowiązków wobec fiskusa.

Dla nowoczesnych biur rachunkowych jest to doskonała okazja na zdobycie nowych klien-
tów. Z myślą o nowoczesnej obsłudze klienta, firma Soneta przygotowała  kompleksowe, 
nowoczesne, mobilne i produktywne narzędzie – enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunko-
wego. 

To rozwiązanie, które daje nowy wymiar komunikacji między BR a przedsiębiorstwem, dostępne on-
line za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu. Oszczędzając czas i redukując koszty Biura 
Rachunkowego, jednocześnie daje komfort i poczucie posiadania na „wyciągnięcie ręki” informacji 
finansowej dla przedsiębiorcy.

Idą zmiany
Już od 1 stycznia 2018 roku mikro przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania Jednolite-
go Pliku Kontrolnego w strukturze JPK_VAT, a od 1 lipca 2018 na wszystkie przedsiębiorstwa 
zostanie nałożony obowiązek dostarczenia na żądanie organów skarbowych pozostałych 
6 struktur pliku JPK jakie określa ustawa Ordynacja Podatkowa.

Rynek usług księgowych w Polsce już dziś szacowany jest na blisko 5 mld złotych. Już 
teraz ponad 60% firm w Polsce zleca prowadzenie księgowości czy obsługi kadrowej 
biurom zewnętrznym. Nowy obowiązek spoczywający na mikro przedsiębiorstwach 
obejmie blisko 1,6 mln podmiotów, z czego zdecydowana większość już za chwilę roz-
pocznie poszukiwania biura rachunkowego zdolnego do zapewnienia kompleksowej 
obsługi w zakresie JPK. 



Kolejnej fali zainteresowania usługami w zakresie JPK można spodziewać się w połowie 
2018 kiedy to do przesyłania na żądanie pozostałych struktur zobligowane zostaną mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Może to skłonić część małych i średnich przedsiębiorstw 
do rozważenia takiej formy prowadzenia księgowości.
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Wyzwania jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami, związane z obowiązkiem prze-
syłania pliku JPK, mogą być szansą dla biur rachunkowych. W tym momencie pliki JPK 
mogą być podpisywane przy użyciu podpisu kwalifikowanego, którego większość mikro 
przedsiębiorców nie posiada. Właściciele staną zatem przed wyborem: wyposażyć firmę 
w narzędzia umożliwiające poprawną wysyłkę JPK czy powierzyć odpowiedzialność biuru 
rachunkowemu. 

Odpowiednie przygotowanie z pewnością przełoży się na wzrost zainteresowania outsour-
cingiem usług księgowych.. Aby wykorzystać nadarzającą się okazję, już dziś należy rozpo-
cząć przygotowania.

W jaki sposób zatem biuro rachunkowe może wykorzystać zmiany w przepisach do 
zwiększenia liczby klientów i usprawnienia swoich procesów



Jednolity Plik Kontrolny
dla firm mikro

ZMIANY W PRZEPISACH
Największym przyszłorocznym zadaniem będzie obsługa blisko 1,6 miliona podmiotów, 
które już od 1 stycznia 2018 roku będą zobowiązane do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT. Jak 
wykorzystać ten potencjał do rozwoju swojego biura?

OCZEKIWANIA KLIENTÓW

WSPARCIE MERYTORYCZNE 
Polskie mikroprzedsiębiorstwa to w większości jednoosobowe działalności, a ich właściciele 
całą swoją energię skupiają na rozwoju i prowadzeniu własnego biznesu. Dlatego często 
gubią się gąszczu przepisów i brak im wiedzy na temat nowych wymagań. Od swojego biura 
rachunkowego oczekują więc przede wszystkim wsparcia merytorycznego. Dlatego już dziś 
należy informować o zmianach. 

SZYBKA I WYGODNA KOMUNIKACJA
Dla mikro przedsiębiorcy, który często dopiero stawia pierwsze kroki w biznesie, istotnym 
jest, aby kwestie związane z księgowością i rozliczeniami zajmowały mu jak najmniej cza-
su. Biuro rachunkowe, które daje możliwość przesyłania dokumentów księgowych drogą 
online np. w postaci skanów, pozwoli przedsiębiorcy oszczędzić czas, który będzie mógł 
wykorzystać na inne czynności związane z prowadzeniem firmy. To szczególnie istotne 
w kontekście młodych przedsiębiorców przyzwyczajonych do mobilnych modeli współpra-
cy, takich jak praca z wykorzystaniem smartfonów czy tabletów. 

ROZWIĄZANIE
Dobry księgowy to niezawodny doradca każdego przedsiębiorcy. Już teraz warto porozma-
wiać ze swoimi klientami o czekających ich zmianach, uświadomić o ewentualnych konse-
kwencjach i podpowiedzieć rozwiązania. Aby zapewnić mikroprzedsiębiorcom lepszą ob-
sługę warto skorzystać z rozwiązań do zdalnej komunikacji. Jak może to działać w oparciu 
o system enova365?



Pulpit Klienta Biura Rachunkowego to nowoczesna Platforma internetowa służąca do dwu-
kierunkowej komunikacji biura rachunkowego ze swoimi klientami. Firma udostępnia swo-
im klientom usługę, dzięki której mogą oni z każdego miejsca z dostępem do Internetu 
przekazywać i odbierać dokumenty księgowe i wiadomości z biura. To doskonały wyróżnik 
dla Twojego biura, który pozwoli Ci pozyskać wielu klientów z sektora mikroprzedsiębiorstw, 
doskonale odpowiadając na ich potrzeby wygodnej i szybkiej komunikacji. 

JAKIE JESZCZE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z WDROŻENIA
PULPITU KLIENTA BIURA RACHUNKOWEGO enova365?

BIURA RACHUNKOWE:
możliwość indywidualnego dostosowania świadczonych usług do potrzeb
każdego klienta, niezależnie od tego czy lub z jakiego oprogramowania korzysta 
automatyzacja czasochłonnych, powtarzających się czynności 
wzrost efektywności pracy księgowego lepsza komunikacja z klientem
możliwość obsługi większej liczby klientów, w tym samym czasie

KLIENCI BIUR DOCENIĄ:
brak konieczności dostarczania do biura dokumentów w formie papierowej*
logowanie do panelu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
szybki dostęp do danych 
sprawna komunikacja z biurem rachunkowym
wszystkie informacje w jednym miejscu i dostępne 24 godziny na dobę 
oszczędność czasu 
wygoda

* Funkcja będzie dostępna w II kwartale 2018 r.
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e-kontrole skarbowe
dla wszystkich
przedsiębiorców

ZMIANY W PRZEPISACH
Od 1 lipca 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa muszą być także gotowe na elektroniczne 
kontrole skarbowe. Ponieważ w odróżnieniu od JPK_VAT obowiązek ten nie jest regularny, 
część przedsiębiorców mogła już dojść do wniosków, że ich proces przygotowania się do 
JPK został zakończony. Nic bardziej mylnego. W przypadku gdy urząd skarbowy zażąda od 
przedsiębiorcy którejś z pozostałych struktur w celach przeprowadzenia kontroli, ten ma 
jedynie kilka dni, aby taki plik udostępnić. W przypadku kontroli, biuro rachunkowe będzie 
musiało niemal błyskawicznie wystawić odpowiednie struktury pliku JPK. 

OCZEKIWANIA KLIENTÓW

BEZPIECZEŃSTWO I TERMINOWOŚĆ 
Mali i średni przedsiębiorcy cenią przede wszystkim terminowość i kompletność oferowa-
nych usług. Należy pamiętać, że przez opóźnienia, przedsiębiorca może zostać narażony 
na straty finansowe. Decydując się na usługi biura rachunkowego, przedsiębiorca liczy, że 
wszystkie kwestie prawno-rozliczeniowe zostaną sprawnie załatwione i nie będą wiązać się 
karami finansowymi dla firmy.

STAŁY DOSTĘP DO DANYCH
Zdalna komunikacja z biurem rachunkowym nie może ograniczać się do siedziby firmy. 
Przedsiębiorcy pracujący w terenie, w domu czy udający się w podróże służbowe szukają 
rozwiązań pozwalających na bieżącą kontrolę tego, co dzieje się w firmie. Tego samego 
będą oczekiwać od biur rachunkowych, którym powierzają dokumenty księgowe. Przed-
siębiorca będzie oczekiwał, że z poziomu urządzenia mobilnego np. smartfonu czy tabletu 
uzyska informacje o wszystkich dokumentach przechowywanych przez biuiro, podglądu do 
nich oraz informacji jakie dokumenty musi jeszcze przesłać. Dostęp do dokumentacji 24h 
na dobę to wygoda i oszczędność czasu. 

ROZWIĄZANIE
Przygotowanie kompletnych materiałów do kontroli skarbowych, w wymaganym terminie, 
było do tej pory nie lada wyzwaniem. Jednolity Plik Kontrolny, miał w swojej idei ułatwić to 



zadanie, należy jednak pamiętać, że aby tak się stało biuro musi korzystać z odpowiedniego 
rozwiązania informatycznego.  enova365 udostępnia wszystkie wymagane struktury plików 
JPK, dodatkowo zapewniając: 

Konfigurator plików JPK, który służy do definiowania lub modyfikowania struktury 
i zawartości plików, które będą tworzone. Zawiera gotowe definicje utworzone na pod-
stawie szablonów plików opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Konfigurator 
pozwala na dokonywanie zmian w definicjach dotyczących istniejących już schematów 
oraz na tworzenie nowych, jeśli w przyszłości pojawią się kolejne specyfikacje. Daje to 
dużą elastyczność w zakresie modyfikacji mechanizmu według wytycznych, które MF 
może wprowadzić.

Ewidencję plików JPK, czyli repozytorium plików JPK utworzonych na potrzeby e-kon-
troli, do przesłania za pośrednictwem e-bramki przygotowanej przez MF lub do prze-
kazania na dysk kontrolera. Ewidencja plików przechowuje następujące informacje: 
 

Poza Pulpitem Klienta Biura Rachunkowego, enova365 oferuje również inne modele komu-
nikacji i wymiany danych między biurem, a klientem, które nie tylko pozwolą na usprawnie-
nie codziennej pracy, ale zapewnią też wyższe bezpieczeństwo w kontekście wprowadzania 
e-kontroli. 

W przypadku gdy i biuro i klient korzystają z enova365, mogą oni pracować na wspólnej ba-
zie danych (baza danych jest przechowywana w siedzibie biura lub w wynajętej serwerow-
ni). Klient biura łączy się z systemem zdalnie - przez zdalny pulpit (RDP), lub przeglądarkę 
internetową, wprowadza dokumenty (faktury, listy płac itp.), które po zatwierdzeniu od razu 
są widoczne dla pracownika biura i gotowe do księgowania. Klient może także, z wykorzy-
staniem odpowiednich licencji, przeglądać wybrane obszary (rozrachunki, bilanse itp.).

Dzięki obu modelom komunikacji on-line klient może być pewien, że jego biuro rachunko-
we ma wszystkie informacje potrzebne do przygotowania zestawu do kontroli, a on może 
bezpiecznie rozwijać swój biznes. 

lokalizacja pliku; 
informacje o operatorze, który przygotował plik; 
okres, którego plik dotyczy (data i godzina jego utworzenia); 
UPO: urzędowe potwierdzenie odbioru dla plików przekazanych do kontroli 
drogą elektroniczną; 
dane podsumowujące, specyficzne dla danego pliku (np. ilość dokumentów, 
ilość zapisów księgowych itp.).
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