
Ministerstwo Finansów prezentuje finalne struktury logiczne 
Jednolitego Pliku Kontrolnego  
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Kwestię dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej także: „JPK”) poruszaliśmy już w jednej z naszych ostatnich 
publikacji (Tax Alert 2/2016). Wówczas nie było jeszcze wiadomo, jaka dokładnie będzie jego forma. 
Dopiero w środę 9 marca 2016 roku, po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych,  
Ministerstwo Finansów zaprezentowało ostateczne struktury pliku. Dostęp do nich możliwy jest poprzez stronę internetową 
Ministerstwa Finansów i zakładki dotyczące Administracji Podatkowej oraz Kontroli Skarbowej (link). 
Ponadto na stronach Ministerstwa opublikowany został również dokument zawierający odpowiedzi na pytania zadawane 
przez podatników w trakcie konsultacji społecznych (link). Wśród poruszanych kwestii znajdują się m.in. pytania o zakres 
danych żądanych przez organy podatkowe, bezpieczeństwo danych przekazywanych do organów podatkowych, 
raportowanie w JPK w przypadku wykorzystywania kilku systemów księgowych, składanie korekt JPK, zestawienia w 
ramach ewidencji zakupów, sprzedaży VAT itp. 

Przypomnijmy, że JPK wprowadza ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Koncepcja JPK polega na przedkładaniu przez podatników organom 
podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci plików o ujednoliconym formacie XML. Dzięki temu 
organy podatkowe w sposób automatyczny będą mogły wyodrębnić niezbędne dane i szybciej dokonać ich analizy. 
Obowiązek przekazywania danych w określonym formacie strukturalnym przewiduje dodany do Ordynacji podatkowej 
art. 193a.  

Analizowana zmiana wchodzi w życie 1 lipca 2016 roku, przy czym w odniesieniu do mikro- oraz małych i średnich 
przedsiębiorców obowiązek stosowania JPK będzie mieć miejsce dopiero od 1 lipca 2018 roku. 

RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do wielkości sieci niezależnych firm doradczych 
i audytorskich, która posiada ponad 760 biur w ponad 120 krajach i zatrudnia więcej niż 
38.300 specjalistów na świecie. 

RSM Poland działa na polskim rynku już od 1991 roku. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną wiedzę 
i doświadczenie. Udało nam się także stworzyć unikatowy zespół najlepszych specjalistów. 

Naszą firmę tworzą nasi klienci, których potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego 
oferujemy im kompleksową obsługę dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. To nasi klienci 
decydują o wachlarzu naszych usług, a my dajemy im możliwość rozwoju i wzrostu na każdym 
etapie ich działalności. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 

http://www.rsm.global/poland/pl/insights/tax-alerts/jednolity-plik-kontrolny-od-1-lipca-2016-roku
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/10eH/content/struktury-jpk;jsessionid=9462384FD102650D68C4048A7984089F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fadministracja-podatkowa%2Fdzialalnosc%2Fjednoli
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/czesto-zadawane-pytania?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%2Fdzialalnosc%2Fjednolity-plik-kontrolny%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2NoO
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Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być rozumiany jako porada 
prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu 
RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek 
zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
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Praktyczny przewodnik po podatkach i biznesie. Zapraszamy do lektury! 
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