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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER FINANSÓW

BZT2.022.2.2M8

ZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PODATKOWYCH

Na podstawie § 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 

konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 

122) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie propozycji nowej 
schemy JPK_VAT.

I. CEL KONSULTACJI
Ze względu na prowadzone prace nad zastąpieniem deklaracji dla podatku od towarów 

i usług składanych w formie oddzielnego dokumentu przez dokument o określonej strukturze 

logicznej, który połączyłby w jedną całość obecną deklarację podatkową oraz JPKVAT, powstała 

potrzeba przebudowy obowiązującej struktury JPK_VAT o elementy deklaracji dla podatku VAT. 

Dodatkowo, w celu zwiększenia efektywności wykorzystania informacji przekazywanych przez 

podatników w plikach JPK_VAT i w efekcie dalszego ograniczania liczby kontroli podatkowych 

oraz czynności sprawdzających, struktura plików JPK_VAT zostanie odpowiednio 

zmodyfikowana.

Ministerstwo Finansów przygotowało zatem propozycję nowej schemy JPK_VAT.

Biorąc pod uwagę doświadczenie przedsiębiorców w zakresie prowadzenia własnych systemów 

finansowo-księgowych oraz kwestii związanych z generowaniem i przesyłaniem plików 

JPK_VAT, w ramach konsultacji podatkowych resort finansów postanowił zebrać możliwie dużo 

konstruktywnych wniosków zmierzających do konstruktywnej oceny tej propozycji schemy 

JPKVAT.
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II. ZAKRES KONSULTACJI
Obowiązek raportowania JPK VAT wynikać będzie z projektowanego art. 99 ust.l lc i w 109 ust. 

3 a-c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług . Pliki JPKVAT zawierają 

dane fakturach ujętych w danym miesiącu w rejestrach VAT zakupu i sprzedaży, dzięki którym 

możliwe jest sprawniejsze diagnozowanie oszustw podatkowych, a tym samym ochrona obrotu 

gospodarczego przed działaniami przestępczymi i nieuczciwą konkurencją. Ponadto, 

automatyzacja czynności sprawdzających oraz kontroli z wykorzystaniem danych z JPK VAT w 

bardzo dużym stopniu przyśpiesza proces weryfikacji obrotu towarami. Dane przekazywane przez 

podatników w informacji o prowadzonej ewidencji są istotne również dla skutecznego ustalania 

podmiotów, wobec których wymagane jest podjęcie czynności sprawdzających lub kontrolnych 

oraz ograniczenie takich działań wobec pozostałych podatników.

Z perspektywy organów podatkowych niezwykle istotne jest więc, żeby pliki JPK VAT zawierały 

informacje umożliwiające skuteczną, efektywną, szybką automatyczną analizę. Dla 

przedsiębiorców ma stanowić proste, przejrzyste, a także przyjazne narzędzie dla rozliczania 

podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorcy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie 

będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_V AT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, 

ale wyślą jeden plik zawierający w sobie deklarację oraz ewidencję VAT.

W ramach konsultacji Ministerstwo Finansów chciałoby uzyskać uzasadnione opinie dotyczące 

trzech następujących zagadnień:

1. Zmiany techniczne w schemie JPK VAT, a także w aplikacji do przesyłania 

plików JPK VAT, konieczne do wprowadzenia w 2019 r.
Ministerstwu Finansów zależy na informacjach, które pomogą usprawnić proces 

generowania, przesyłania, przetwarzania i analizy danych zawartych w plikach JPK_VAT. 

Wszelkie uzasadnione uwagi w tym zakresie będą dla resortu finansów bardzo pomocne.
2. Zmiany merytoryczne w schemie JPK VAT

Celem Ministerstwa Finansów jest, aby w roku 2019 schema JPK VAT była możliwie 

adekwatna pod względem merytorycznym do sprawnego wypełnianie nałożonych zadań, tj. 

składania nowej deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz zwiększenie efektywności 

wykorzystania informacji przekazywanych przez podatników w formie pliku JPK_VAT.



Dane zawarte w schemie JPK_VAT powinny umożliwiać możliwie optymalną analizę, a co 

za tym idzie, wskazane jest, aby dane te były jak najbardziej precyzyjne. W związku z tym 

rozważane jest wprowadzenie przykładowo:

- odrębnego pola na kod kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. Kod kraju 

mógłby być wpisywany według jednego z powszechnie stosowanych standardów ISO 
(np. 3166-1 alfa-2),

- odrębnego pola na prefiks numeru NIP kontrahenta.
- adresu e-mail podatnika

- terminu i formy płatności

Wszelkie uzasadnione uwagi w tym zakresie będą dla resortu finansów bardzo pomocne.

III. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA OPINII
Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddawane jedynie opinie 

zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Ministerstwo Finansów 

zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie internetowej MF w dziale 

„Działalność" w zakładce „Konsultacje podatkowe" dostępnej pod linkiem 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacie-podatkowe.

W ramach zawiadomienia zostaną udostępnione wstępnie proponowane wersje schemy 

z zastrzeżeniem aktualności na dzień ogłoszenia niniejszych konsultacji podatkowych.

Proszę o przesyłanie w terminie do 15 stycznia 2019 r. propozycji wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnei) na adres: 

konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl.
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