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Państwo,

Od I stycznia 2018 roku lPK_ VAT będą wysyłać mikrofinny, czyli firmy zatrudni ające do 10
osób i os iągające do 2 mln euro obrotów, które składają deklaracje VAT-7Iub VAT-7K, także
jednoosobowe d z iałalno śc i gospodarcze. Tym samym ostatnia grupa firm dołączy do podmiotów,
które obowiązuje lPK_ VAT. Pierwszy plik lPK_ VAT mikrofirmy wyślą do 26 lutego 2018 r. za
styczeJ\. Nastę pnie do 25. dnia każdego mies iąca (jeśli 25. dzieJ\ mie s i ąca wypada w dzieJ\ wolny
od pracy, plik należy wysłać w następnym dniu roboczym). lPK_VAT wysy ła s ię mies i ęcznie,
nawet jeśli finny rozliczają s i ę kwartalnie.
Obowiązek lPK_ V AT oznacza obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w lPK_VAT przedsiębiorca otrzyma SMS lub e-mail
z prośbą o korektę, co będ z ie mógł uc zynić bez ponoszenia konsekwencji .
Kluczowym elementem prawidIowego wysIania JPK_ VAT jest jego autoryzacja (plik
JPK_VAT trzeba uwierzytelnić). Do tego sluży m.in. bezplatny profil zaufany (eGO).
Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy zakladali profil zaufany (eGO) już teraz
i nie czekali z tym do ostatniego momentu. Dzięki temu podatnik zyska pewność, że w dniu
wysylki będzie gotowy oraz wlaściwie zautoryzuje i podpisze JPK_ V AT.
W zw i ązku z powyższym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, uprzejmie prosi
o wsparcie w przekazywaniu informacji dotyczących moż liwo śc i zakładania profilu
zaufanego(eGO).
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można sz ukać

pomocy przy jPK_VAT?
Na stro nie www.jpk.mf.gov.pl.
Poprzez infolinię - 801 055055 lub 22 330 03 30,
U ekspertów w każdym US w Polsce,
W sprawach technicznych pod adresem: jpk.helpdesk@mf.gov.pl.
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