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Sieniawa, dnia 14 sierpnia 2017 r. 

 

Komunikat nr 4/2017 

dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie dostosowania oprogramowania do obowiązujących przepisów. 
 
                   W nawiązaniu do mojego komunikatu nr 1/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku 

przypominam o obowiązku dostosowania się do zmian w prawie podatkowym w zakresie tzw. 

Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK). Jako biuro rachunkowe, jesteśmy przygotowani do 

wysyłania i w wielu przypadkach wysyłamy w Państwa imieniu danych z ewidencji księgowej i 

podatkowej. Jednakże po Państwa stronie leży konieczność dostosowania informatycznych systemów 

sprzedażowych i magazynowych do stawianych wymogów i umożliwienia wygenerowania plików w 

formacie JPK dla struktur MAG (Magazyn) oraz FA (Faktury VAT). Pliki te, na żądanie urzędu 

skarbowego, będziecie Państwo zobowiązani przekazywać w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 

roku.  

 Jednocześnie informuję, że od 1 stycznia 2017 r. ewidencja dla celów podatku VAT musi obejmować 

wszystkie wystawione przez podatnika faktury VAT bez względu na to, czy dana sprzedaż była 

zarejestrowana w kasie fiskalnej czy też nie. Zmiana ta spowodowała, że jako biuro rachunkowe 

jesteśmy zobligowani do ewidencji w Państwa imieniu każdej wystawionej przez Państwa faktury na 

rzecz innej osoby fizycznej bądź prawnej będącej czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającej i 

podającej swój numer NIP. 

W niektórych przypadkach zmiana ta spowoduje znaczący wzrost liczby dokumentów podlegających 

ewidencji gdyż dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystarczającym było 

zaewidencjonowanie dobowego/miesięcznego raportu kasy fiskalnej zawierającego również transakcje 

dla których wystawiono faktury. Obecnie jest to niemożliwe.  

Wychodząc naprzeciw tym zmianom informuję, że istnieje możliwość zakupu oprogramowania 

ALFA-NG, kompatybilnego z naszym oprogramowaniem księgowym, oferowanego przez firmę 

Alfa Systemy Komputerowe – Piotr Bereza, Grzegorz Sobek s.j. z Łańcuta. Program ten mogą 

Państwo  pobrać ze strony producenta 

http://www.alfa-lancut.com.pl/alfa/#/ewidencja_magazynowa 

i bezpłatnie przez okres 90 dni zapoznać się z jego możliwościami. Program umożliwia m.in. 

wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji magazynowej, przekazywanie danych do naszego 

systemu. Możliwe jest również dokupienie modułu umożliwiającego współpracę z drukarkami 

fiskalnymi. Cena programu w podstawowej wersji zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stornie 

producenta to 40,00 zł netto.  

Firmy, które już posiadają systemy sprzedaży lub nie są zainteresowane w/w programem, powinny 

posiadane oprogramowanie dostosować do możliwości przesyłania pliku JPK_FA lub zakupić 

oprogramowanie umożliwiające wygenerowanie i przesyłanie pliku JPK_FA. My natomiast ze swojej 

strony pracujemy nad umożliwieniem importu danych do naszego systemu księgowego właśnie za 

pośrednictwem pliku JPK_FA. Kiedy tylko prace zostaną zakończone a ustawodawca nie wprowadzi 

kolejnych zmian w tym zakresie poinformujemy Państwa o uruchomieniu tej funkcjonalności.  
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