MINISTERSTWO FINANSÓW

POWIADOMIENIE
Ministerstwo Finansów zachęca przedsiębiorców, aby założyli już teraz bezpłatny profil zaufany (eGO) i byli
gotowi do wysyłki obowiązkowego JPK_VAT za styczeń. Instrukcja jak to zrobić dostępna jest na pz.gov.pl.
Profil zaufany (eGO) upraszcza kontakt z administracją skarbową oraz umożliwia załatwianie wielu innych
spraw urzędowych.
UWAGA! Pierwszy JPK_VAT (za styczeń) należy przesłać do 26 lutego 2018 r. Przesyłka plików JPK_VAT
możliwa jest wyłącznie drogą elektroniczną.
Profil zaufany (eGO) to twój elektroniczny podpis (bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w
systemach elektronicznej administracji państwowej, który działa jak odręczny podpis). Dzięki niemu możesz
potwierdzać swoją tożsamość w internecie i wiele spraw urzędowych załatwić on-line bez wychodzenia z domu (m.in.
założyć firmę w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, załatwić sprawy na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS).
Teraz profil zaufany jest potrzebny, aby prawidłowo i bezpiecznie złożyć Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb
VAT (JPK_VAT). Dlaczego? JPK_VAT trzeba uwierzytelnić – albo podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym
profilem zaufanym (eGO). Dzięki temu będziesz mieć pewność, że w dniu wysyłki jesteś gotowy oraz właściwie
autoryzujesz i podpiszesz JPK_VAT.
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K prowadzą
elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla
potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do
10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe
działalności gospodarcze.
Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego 2018 r. Plik można wysłać od 1 lutego 2018 r. za
pośrednictwem bezpłatnych aplikacji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów – „Klient 2” v3 oraz
„e-Mikrofirma”. Uwaga! Plik JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Więcej informacji na stronie
jpk.mf.gov.pl.
Nie zwlekaj i załóż profil zaufany (eGO) już dzisiaj! Możesz to zrobić na dwa sposoby:
1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej – opcja dostępna w pełni on-line 24h/7 dni
w tygodniu dla osób posiadających konta w PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank,
ING Bank Śląski, Millennium Bank lub posiadających konta na platformie Envelo.
2. Przez internet, potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym – wejdź na stronę pz.gov.pl i postępuj krok po
kroku. Załóż profil w internecie i potwierdź go w wyznaczonym punkcie w ciągu 14 dni. W całej Polsce
funkcjonuje prawie 1500 takich punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejsce czy
wojewódzkie. Pełną listę znajdziesz TUTAJ.
Dowiedz się więcej w serwisie obywatel.gov.pl lub na stronie pz.gov.pl.
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu zachęca do potwierdzania Profili Zaufanych eGO w tut. urzędzie od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, a także dodatkowo w sobotę 17 i 24 lutego br. w godzinach
9:00-13:00.
W tych dniach będzie również możliwość zapoznania się z funkcjonalnością bezpłatnej aplikacji e-Mikrofirma
udostępnianej przez Ministerstwo Finansów.

