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Jednolity Plik Kontrolny –                          
publikacja ustawy (14.06) 
wprowadzającej comiesięczne 
raportowanie JPK w VAT  
Czerwiec 2016 

W skrócie 

 
W dniu 14 czerwca 2016 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw zawierająca przepisy ustanawiające obowiązek comiesięcznego 
raportowanie JPK w VAT. 
 
Zgodnie z ustawą obowiązek generowania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla 
ewidencji VAT oraz jej comiesięcznego raportowania bez wezwania do organów podatkowych obejmie 
w pierwszej kolejności największych przedsiębiorców za miesiące, które przypadają od dnia 1  lipca 
2016 r. Oznacza to, że duzi przedsiębiorcy zobowiązani będą do złożenia JPK dla 
ewidencji VAT już 25 sierpnia 2016 r.  
 
Mali i średni przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem generowania danych w formie 
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji VAT oraz jej comiesięcznego 
raportowania bez wezwania za miesiące od stycznia 2017 r. Natomiast za miesiące od 
sty cznia 2018 r. obowiązek ten dotyczyć będzie również mikroprzedsiębiorców.  
 

 
Wejście w życie 
 
Przepisy ustawy ustanawiające 
obowiązek comiesięcznego 
raportowanie JPK w VAT bez 
wezwania wejdą w życie 1  lipca 
2016 r. 
 

Comiesięczne JPK dla 
ewidencji VAT bez 
wezwania 
 
W praktyce wprowadzenie 
omawianej regulacji oznacza 
obowiązek comiesięcznego 
raportowania danych 
z ewidencji VAT w formie 
Jednolitego Pliku Kontrolnego 
(Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0) 
bez wezwania organów 

podatkowych lub kontroli 
skarbowej. 
 
Duży przedsiębiorca złoży 
JPK dla ewidencji VAT już 
25 sierpnia 2016 r.  
 
Zgodnie z przepisami 
przejściowymi ustawy 
obowiązek raportowania JPK 
w VAT będzie dotyczyć 
w pierwszej kolejności 
największych przedsiębiorców 
za miesiące, które przypadają 
od 1  lipca 2016 r. 
 
Oznacza to, że duzi 
przedsiębiorcy zobowiązani 
będą do złożenia JPK dla 
ewidencji VAT za lipiec 2016 r. 
już 25 sierpnia 2016 r. 

Mali i średni przedsiębiorcy 
zostaną objęci obowiązkiem 
generowania danych w formie 
Jednolitego Pliku Kontrolnego 
dla ewidencji VAT oraz jej 
comiesięcznego raportowania 
za miesiące od stycznia 2017 r.  
 
W praktyce oznacza to, iż 
27 lutego 2017 r. tego rodzaju 
przedsiębiorcy muszą być 
przygotowani na przedłożenie 
danych z ewidencji VAT 
w formie JPK organom 
podatkowym. 
 
Natomiast od stycznia 2018 r. 
obowiązek raportowania JPK 
dla ewidencji VAT dotyczyć 
będzie również 
mikroprzedsiębiorców. 

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Schemat_JPK_VAT%281%29_v1-0.pdf
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Miesięczne raporty JPK 
z ewidencji VAT bez 
względu na kwartalne 
składanie deklaracji 
dla VAT  
 
Wprowadzenie nowego 
obowiązku raportowania 
danych z ewidencji VAT 
w formie JPK nie zostało 
uzależnione od okresów, 
za które podatnik składa 
deklaracje w podatku VAT, tj. 
miesięcznie lub kwartalnie.  
 
Oznacza to, że zarówno 
podatnicy składający 
deklaracje VAT miesięcznie, 
jak i kwartalnie będą 
zobowiązani do raportowania 
danych z ewidencji VAT w 
formie JPK comiesięcznie bez 
wezwania ze strony organów 
podatków lub kontroli 
skarbowej. 
 

Sankcje za brak JPK dla 
ewidencji VAT 
 
W przypadku braku złożenia 
JPK dla ewidencji w VAT lub 
wy kazania w nim 
nieprawdziwych danych 
istnieje ryzyko uznania takich 
zachowań za czyny karalne na 

gruncie prawa karnego 
skarbowego.  
Tego rodzaju ocena może 
skutkować nałożeniem kary 
grzywny na osobę 
odpowiedzialną za sprawy 
finansowe podatnika 
na podstawie art. 80 ustawy 
z 10 września 1999 r. - Kodeks 
karny skarbowy (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 186 ze zm.).  
 
Maksymalna wysokość 
potencjalnej kary grzywny w 
2016 r. może wynieść nawet 
ok. 3 mln zł za brak złożenia 
JPK dla ewidencji w VAT, a w 
przypadku wykazania w nim 
nieprawdziwych danych nawet 
ok. 6 mln. zł. 

 
Comiesięczne JPK 

dla ewidencji VAT 
bez wezwania  

a JPK na żądanie 
 
Zaznaczyć należy, że nowe 
obowiązki w zakresie 
comiesięczne raportowania 
JPK dla ewidencji VAT bez 
wezwania nie zwalniają 
podatników z obowiązku 
przedłożenia struktur JPK na 
żądanie organów podatkowych 
lub kontroli skarbowej. 

Oznacza to, że organy te 
prowadząc czynności kontrolne 
będą mogły w dalszych ciągu 
żądać przedstawienia danych w 
predefiniowanym formacie 
elektronicznym (pliku w 
formacie XML w uzgodnionej 
formie logicznej) w 
następującym zakresie: 
 
Struktura 1  - księgi 
rachunkowe  
Struktura 2 - wyciągi bankowe 
Struktura 3 - magazyn 
Struktura 4 - ewidencja 
zakupów i sprzedaży VAT  
Struktura 5 - faktury  
Struktura 6 - podatkowa księga 
przychodów i rozchodów 
Struktura 7  - ewidencja 
przychodów. 
 
Przypominamy, że obowiązek 
przedkładania JPK na żądanie 
w pierwszej kolejności obejmie 
tzw. dużych przedsiębiorców, 
tj. już od 1 lipca 2016 r.  
 
W przypadku małych, średnich 
i mikroprzedsiębiorców wymóg 
ten będzie obowiązywał od 
1  lipca 2018 r. 
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