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Sieniawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

 

Komunikat nr 5/2017 

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.  

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie swoich programów magazynowo – sprzedażowych 

do możliwości: 

 Generowania i wysyłania plików  w formacie JPK_MAG oraz JPK_FA, 

 Generowania plików w formacie umożliwiającym przesyłanie  i zaimportowanie danych do 

programu Comarch CDN OPTIMA. 

Ponadto uwzględniając ilość operacji bankowych, proszę również o pobieranie i przesyłanie do 

nas wyciągów bankowych w formacie MT940. W tym celu proszę o skomunikowanie się z bankiem 

obsługujących Państwa rachunek. 

Zalecamy, aby wszystkie te prace przygotowawcze wykonać jeszcze w roku bieżącym, aby w nowy 

rok wejść w pełni przygotowanym. 

  

 


