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Warszawa, 04.04.2016 

Krzysztof Piasecki:  

Nadchodzą e-kontrole: Jednolity plik kontrolny 

 
Opracowanie na podstawie oficjalnego formatu Jednolitego Pliku ogłoszonego przez MF 

9.03.2016 oraz przepisów prawnych: Ordynacja Podatkowa i projekt rozporządzenia 

wykonawczego. 
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Autor prowadzi wraz z żoną informatyczną firmę rodzinną, która od 25 lat rozwija 

oprogramowanie FINKA służące do prowadzenia działalności gospodarczej (księgowość, 

KPiR, kadry-płace i podobne.).  

0. Streszczenie. 
Prezentacja omawia rozwiązanie służące uszczelnieniu systemu podatkowego: „Jednolity plik kontrolny”  – 

według stanu informacji z marca 2016.  

Przedstawiono terminy wprowadzania i uzasadnienie pilnej potrzeby tych rozwiązań.  

Omówiono niektóre ich szczegóły, a także aspekt  możliwej użyteczności zarówno dla organów skarbowych, jak i 

dla przedsiębiorców celem zmniejszenia kosztów pracy w księgowości. 

Ponadto przedstawiono: 

- szczegółową strukturę dwóch spośród siedmiu formatów Jednolitego pliku 

- oraz szereg potencjalnych problemów zarówno ogólnych, jak i szczegółowych - według obecnego stanu 

oficjalnych informacji. 

1. Standardowy tryb pracy przy czynnościach sprawdzających lub 
kontrolnych 

 
 

Standardowym trybem pracy przy czynnościach sprawdzających ze strony Urzędu 

Skarbowego jest: 

- wysłanie podatnikowi wezwania do dostarczenia dokumentów i określonych zestawień 

(pocztą lub elektronicznie) 

- dostarczenie żądanych dokumentów, przy czym zestawienia (ewidencje VAT i inne) mogą 

mieć postać wydruków lub (coraz częściej) plików przekazanych na nośnikach lub przez e-

mail 
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Dużym problemem dla Urzędu jest różnorodność formatów otrzymanych zestawień. 

Występują zarówno różne typy plików (DOC, PDF, inne), jak i różnice w ich zawartości, 

wynikające ze stosowania różnych programów księgowych. 

 

Wprawdzie przepisy wyznaczają pewne wymagania dla niektórych spośród z tych zestawień, 

jednak w szczegółach występują znaczne różnice.  

 

Liczba różnych programów na rynku jest dość duża; nie sprawdziły się prognozy z 

początkowego okresu transformacji przewidujące, że na rynku jest miejsce dla 2-3 systemów i 

że inne firmy informatyczne będą musiały zająć się jedynie wdrożeniami. 

 

Wśród tej różnorodności występuję także programy FINKA.  

Drobna dygresja: ostatnio w Urzędzie spotkała nas przyjemność usłyszenia: „O, Finka – 

wiemy, mają bardzo czytelne zestawienia”. 
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2. Potrzeba intensyfikacji działań – skala uszczupleń podatkowych 

 

 
 

Redukcja wartości uszczupleń podatkowych leży w zarówno w interesie Skarbu 

Państwa, jak i w interesie każdego przedsiębiorcy – oznacza bowiem także redukcję 

nieuczciwej konkurencji na rynku. 

 

Z wykresu widać, że potrzeba redukcji jest coraz bardziej pilna. Przedstawione wartości są 

szacunkowe (źródło: PWC), liczone drogą porównania wpływów podatkowych z 

wskaźnikami koniunktury lub innymi parametrami makroekonomicznymi. Sama koniunktura 

jest także wartością szacunkową, stąd spore rozbieżności w szacunkach.  

 

Spotyka się oszacowania od 35 do ponad 50 mld zł, jednak nawet ta dolna wartość jest bardzo 

wysoka. Oznacza to od 2 do 3% PKB, a w przeliczeniu na procent przychodów budżetowych 

– od 11 do 18%. 

 

Wynika stąd, że efektywność postępowań i kontroli rośnie wolniej niż skala uszczupleń i 

potrzebne są rozwiązania systemowe. 
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Na uwagę zasługuje spadek uszczupleń podatkowych w roku 2014. To skutek szerszego 

wprowadzenia odwrotnego obciążenia dotyczącego m.in. stali konstrukcyjnej w 

budownictwie. Takie rozwiązanie jest skuteczne przede wszystkim tam, gdzie przy sprzedaży 

końcowej nie da się pominąć paragonu albo wyeksportować towaru – mieszkania sprzedaje 

się z fakturami i aktami notarialnymi, a nie na paragony. 
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3. Koncepcja „Jednolitego pliku kontrolnego” 

 

 
 

Jednym z rozwiązań mających usprawnić proces sprawdzający jest wspólny format nazwany 

„Jednolitym Plikiem Kontrolnym”. Koncepcja ta jest stosowana w coraz większej liczbie 

krajów; ogólne ramy zostały ustalone przez OECD [SAF-T, Standard Audit File – Tax ].  

 

W wielu krajach, m.in. w Portugalii przyniosło to bardzo dobre rezultaty - w dość 

małym stopniu wynikające z samych kontroli, a w znacznie większym ze świadomości 

podatników, jak szybko i dokładnie mogą zostać skontrolowani. 
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Jednolity plik kontrolny ma postać pliku XML, pozwalającą na obróbkę w sposób częściowo 

automatyczny. W szczególności możliwe będzie wdrożenie oprogramowania: 

 

- do wyszukiwania operacji nietypowych, na zasadach zbliżonych do stosowanych przez 

banki przy weryfikacji operacji na kartach kredytowych i na kontach bankowych 

 

- do weryfikacji, czy podmioty, z którymi dokonano transakcji, znajdują się w bazie danych 

(czy nie są fikcyjne), czy pomyślnie przeszły kontrolę itp. 

 

- do automatycznego sumowania wartości 
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Według intencji twórców koncepcji, Jednolity Plik Kontrolny ma także umożliwić: 

 

- automatyczną kontrolę deklaracji podatkowych  

 

- weryfikację stosowania stawek VAT odpowiednich do rodzaju towarów lub usług 

 

- tzw "kontrolę krzyżową", tj. sprawdzanie, czy transakcje zakupu wykazane przez podatnika 

zgadzają się z dokumentami sprzedaży u jego dostawcy. 

 

Realizacja tych celów przy ogłoszonym formacie plików będzie utrudniona – szczegóły 

omawiamy poniżej. 
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Zarazem Jednolity Plik Kontrolny nie rozwiąże problemów ze „znikającym podatnikiem” i 

niektórych innych, stanowiących także poważne źródło wycieków przy obecnym trybie 

działania. W rozwiązaniu takich problemów może pomóc Centralny Rejestr Faktur omawiany 

w dalszej części opracowania. 
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4. Terminy wejścia w życie 

 

 
 

Jednolity Plik Kontrolny jest już wpisany do Ordynacji Podatkowej w nowelizacji 

wprowadzonej jeszcze przez PO: 

 

Przedsiębiorcy maja obowiązek dostarczania danych w formacie Jednolitego Pliku 

Kontrolnego na żądanie organów skarbowych: 

 

Od 01.07.2016 – przedsiębiorcy więksi niż MŚP 

 

Od 01.07.2018 – wszystkie podmioty gospodarcze. 

 

Do kategorii MŚP (Mali i średni przedsiębiorcy) należą podmioty spełniające warunki: 

 - zatrudnienie do 250 pracowników 

 - oraz nieprzekroczenie jednego z dwóch limitów: 

  - obrót do 50 mln EUR 

  - lub suma aktywów do 48 mln EUR 

 

Dodatkowo z kategorii MŚP nie można wypaść nagle, gdyż te warunki muszą być spełnione 

w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym. 

 

Obecny stan całego projektu: formaty plików zostały ogłoszone 9.03.2016.  
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Rozporządzenie dotyczące trybu przekazywania pliku znajduje się w fazie konsultacji - 

MF ma umożliwić wysyłanie pliku przez stronę internetową (potrzebne posiadanie podpisu 

elektronicznego) albo przekazywanie na nośnikach. 

5. Formaty i zawartość informacyjna Jednolitego Pliku Kontrolnego 

 

 
 

„Jednolity Plik Kontrolny” to w rzeczywistości 7 różnych formatów plików, co 

oczywiście stanowi dużą redukcję w stosunku do obecnie występującej różnorodności 

formatów danych. 

 

Są to: 

- Księgi rachunkowe (Księgi handlowe) – każdy plik zawiera 

- Plan kont, 

- Zestawienie obrotów i sald 

- Oraz Dziennik księgowań 

 

- Wyciągi bankowe 

 

- Magazyn, tj plik zawierający stan otwarcia oraz listę przyjęć i wydań magazynowych 

 

- VAT – ewidencje zakupu oraz sprzedaży w jednym pliku 

 

- Faktury ze stawkami VAT i z pozycjami 
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- KPiR oraz Ewidencja przychodów ryczałtowych – formaty dotyczące mniejszych 

podatników. 

 

5.1 Tryb przekazywania Jednolitego Pliku i problemy z tym związane 

 

 
 

MF Przewiduje dwa tryby przekazywania Jednolitego Pliku na żądanie Urzędu Skarbowego: 

przez stronę WWW Ministerstwa Finansów albo przez wysłanie lub dostarczenie na nośniku, 

np. na płycie CD , DVD lub Blue Ray. 

 

1. Zauważone problemy związane z trybem wysyłania pliku 

 

a. Zarówno przy przesyłaniu przez WWW, jak i na nośniku plik musi być 

wydany na zewnątrz (zapisany na dysku lub tp.) przez program księgowy lub 

inny odpowiedni. Oznacza to, że dane są chronione słabiej niż gdy znajdują się 

„wewnątrz” systemu księgowego, gdzie działają co najmniej zabezpieczenia 

wymagane przepisami lub wyższe (zabezpieczenie przed modyfikacjami i 

niepowołanym dostępem). MF nie przewiduje interface’u pozwalającego 

wysłać dane bezpośrednio z aplikacji. Takie wysyłanie uprościłoby znacznie 

pracę księgowych i zwiększyłoby stopień pewności co do integralności danych 

i ich zabezpieczenia. 

 

b. Nie określono standardu nazewnictwa plików wysyłanych lub 

przekazywanych na nośnikach, wymagany jest jedynie opis zewnętrzny na 
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nośniku. Zawarcie w nazwie pliku podstawowych informacji ułatwiłoby 

radykalnie pracę zarówno po stroni podatników, jak i organów skarbowych. W 

tym miejscu wystarczy podać zalecenia, niekoniecznie ścisłe wymagania. 

Nazwa mogłaby być np. ciągiem znaków zawierającym rodzaj pliku, początek 

okresu, oznaczenie części (jeśli plik częściowy), oznaczenie korekty (jeśli 

korekta), opcjonalne oznaczenie podatnika. Na przykład: 

JPK_VAT_07_2016_CZ1_KOR1_SPOLKAPRZYKLADOWA.XML 

 

c. Nie przewidziano możliwości testowego wysłania plików dla weryfikacji 

ich poprawności. Taki tryb, istniejący w systemie e-deklaracji, jest ogromnie 

użyteczny podczas dostosowywania oprogramowania – przed rozpoczęciem 

wysyłania lub w razie zmiany formatu pliku. Potrzebne byłoby uruchomienie 

takiego serwisu co najmniej na miesiąc przed wejściem w życie nowelizacji 

Ordynacji. 

 

2. Problemy z niejednoznacznością sformułowań w Ordynacji Podatkowej. 

 

a. Obowiązek wysyłania JPK od 01.07.2016 dotyczy podatników, poza małymi i 

średnimi przedsiębiorcami. Czy to oznacza, że są nim objęci – bez okresu 

przejściowego – także podatnicy, którzy nie są przedsiębiorcami, na przykład 

małe fundacje, wspólnoty mieszkaniowe i inne? Nie jest jasne, czy mali 

podatnicy nie będący przedsiębiorcami także obowiązani są do wysyłania 

JPK od 01.07.2016? 
 

b. Obowiązek wysyłania JPK dotyczy podatników prowadzących księgowość 

przy użyciu programów komputerowych. Nie przewidziano sytuacji, gdy 

księgowość prowadzona jest komputerowo, np. przez biuro rachunkowe, zaś 

faktury wystawiane są ręcznie – to częsta sytuacja w najmniejszych firmach. 

Nie jest jasne, czy obowiązkowe jest wysyłanie faktur w postaci JPK w 

sytuacji, gdy księgowość jest prowadzona komputerowo, lecz faktury nie 

są wystawiane w systemie pozwalającym na ich zapamiętanie? 

 

c. Jeśli podatnik zmienił system księgowy bądź magazynowy lub fakturowy, to 

na ogół ma dostęp do aktualizacji dla nowego systemu, zaś dla starego, 

przechowującego wcześniejsze dane już nie. Stąd przy dochowaniu wszelkich 

starań może nie mieć możliwości wygenerowania Jednolitego Pliku za lata 

poprzednie. Potrzebna byłaby możliwość dostarczenia zestawień w formie 

wydruków w wyjątkowych sytuacjach - za zezwoleniem organu 

skarbowego wydawanym na uzasadnioną prośbę podatnika. 
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5.2 Ogólna struktura Jednolitego Pliku i problemy z tym związane 

 

 
 

Struktura logiczna JPK – problemy ogólne. 

 

a. W nagłówku pliku nie przewidziano złożenia korekty, można tam wpisać 

jedynie „Cel złożenia: 1 – złożenie po raz pierwszy”. Zarazem w wyjaśnieniach 

MF powiedziano, że będzie możliwe składanie korekt JPK. 

 

b. W nagłówku pliku przewidziano jedynie identyfikator osoby niefizycznej, 

nie ma możliwości wysłania pliku przez osobę prowadzącą działalność 

gospodarczą. 

 

c. Nie przewidziano oznaczenia dla plików częściowych – według wyjaśnień 

MF, podatnik może dostarczyć kilka plików częściowych, które w sumie zawierają 

wszystkie transakcji z danego okresu. Dotyczy to sytuacji, gdy pliki mają duży 

rozmiar lub gdy są generowane z kilku miejsc prowadzenia działalności. To 

ostatnie dotyczy zwłaszcza pliku JPK-Faktury. 
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5.3 JPK-VAT: Format ewidencji zakupu i sprzedaży i problemy z nim 
związane. 

 

 
 

 

Struktura logiczna JPK_VAT ewidencja VAT: 

 

a. W zapisach sprzedaży nie ma miejsca na NIP nabywcy (z zakupach jest). Utrudni 

to weryfikację transakcji przez organy skarbowe, zwłaszcza podczas tzw. kontroli 

krzyżowych, choć dla podatników nie stanowi problemu. 

 

b. W zapisach sprzedaży występują pozycje: VAT od remanentu, zwrot odliczenia kasy 

fiskalnej i zapłacony już VAT od środków transportu. Zwykle nie występują one w 

ewidencji sprzedaży i umieszcza się je w deklaracji na podstawie innych dokumentów 

(np. remanentu) 

 

c. Numer kolejny zapisu (oddzielnie dla sprzedaży i dla zakupu) nie będzie zgadzał 

się z numerem w ewidencji, gdyż podatnik może prowadzić kilka ewidencji 

numerowanych oddzielnie, 

 

d. Podczas konsultacji podnoszono problem, że część danych nie musi być 

przechowywana w ewidencji (np. adres kontrahenta). Uwzględniono to tylko w 

strukturze logicznej dla sprzedaży, gdzie zmieniono pola na opcjonalne, 

natomiast dla zakupów pola NIP, nazwa i adres kontrahenta nadal są 
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obowiązkowe. 

 

e. NIP w ewidencji zakupu jest obowiązkowy także przy transakcjach importu 

towarów lub usług spoza UE. Dostawcy w tych transakcjach nie mają NIP, 

jednak przysługuje odliczenie VAT. Potrzebne jest oznaczenie pola NIP jako 

opcjonalnego, z uwagą, że dotyczy to tylko transakcji wymienionych rodzajów 

 

f. Dla zakupów występuje tylko data otrzymania, opcjonalna, i nie ma żadnej innej daty. 

Oznacza to utrudnienie w analizie danych dla organów skarbowych. 

 

g. W ewidencji zakupów występują pozycje: 

- korekta odliczenia VAT z powodu zmiany procentu odliczenia dotyczącego 

proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej 

- oraz korekta odliczenia z tytułu niezapłacenia za dostawy przez 150 dni 

Korekty te zwykle nie występują w ewidencji i nie ma obowiązku ich tam umieszczać. 

Wylicza się je zwykle oddzielnie według sum zakupu z poprzedniego roku i 

procentów odliczenia w deklaracji z poprzedniego i bieżącego roku. 

 

h. Wymienione wyżej korekty nie mają przypisanych danych kontrahenta ani numeru 

faktury, zaś w JPK dane te są dla nich obowiązkowe. 
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6. Konkluzja - wady i zalety Jednolitego Pliku 
 

 
 

Zestawiono tutaj podstawowe zalety i wady Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak widać, zalety 

występują w zasadzie tylko po stronie organów skarbowych.  

 

Problemy w warstwie informacyjnej, które w wielu przypadkach mogą oznaczać konieczność 

dodatkowych wyjaśnień, opisano w poprzedniej części. 

 

Podatnicy - firmy mogą tez odnieść pewne korzyści dla siebie. Na przykład Jednolity 

Plik może posłużyć do przekazania wystawionych faktur z firmy do biura 

rachunkowego lub do przeniesienia danych z jednego biura do drugiego. Format pliku 

jest jednak na tyle ograniczony, że w każdym przypadku będzie to wymagało 

dodatkowej pracy nad indywidualnymi dokumentami - np. dopisania terminu płatności 

do faktury (w JPK nie ma takiej pozycji). 

 

Na końcu listy wymieniono konieczność dostosowanie oprogramowania stosowanego w 

firmie do generowania danych w wymaganym formacie. To oczywiście także problem, jednak 

względnie mały w porównaniu z wymienionymi wcześniej. 
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7. Zakończenie 

 

 
 

Jeśli wymienione działania przyczynią się do znacznego zmniejszenia uszczupleń 

podatkowych, to korzyść będzie podwójna: 

 

a. dla budżetu przyniesie zwiększenie dochodów 

b. dla przedsiębiorców przyniesie zmniejszenie skali nieuczciwej konkurencji 

c. mogą zostać wdrożone dodatkowe funkcje zmniejszające ilość pracy u przedsiębiorcy, 

zwłaszcza w dziale księgowości. 

  

W każdym przypadku niezbędne jest dostosowanie oprogramowania firmy do współpracy z 

systemem. Jako autorzy oprogramowania FINKA wykonamy to oczywiście w ramach 

aktualizacji, zakończenie przewidujemy na 01.06.2016 - na miesiąc przed wejściem JPK 

w życie. 

 


	0. Streszczenie.
	1. Standardowy tryb pracy przy czynnościach sprawdzających lub kontrolnych
	2. Potrzeba intensyfikacji działań – skala uszczupleń podatkowych
	3. Koncepcja „Jednolitego pliku kontrolnego”
	4. Terminy wejścia w życie
	5. Formaty i zawartość informacyjna Jednolitego Pliku Kontrolnego
	5.1 Tryb przekazywania Jednolitego Pliku i problemy z tym związane
	5.2 Ogólna struktura Jednolitego Pliku i problemy z tym związane
	5.3 JPK-VAT: Format ewidencji zakupu i sprzedaży i problemy z nim związane.
	6. Konkluzja - wady i zalety Jednolitego Pliku
	7. Zakończenie

