PIERWSZA POMOC JPK

Nowy plik JPK_V7 już od 1 października 2020 r.
Już od 1 października 2020 r. wchodzi w życie JPK_V7, a co za tym idzie, wzrośnie liczba informacji
przekazywanych przez podatników VAT co miesiąc do Urzędu Skarbowego.
Nowa struktura obejmie wszystkich podatników VAT.
Podatnicy nie będą mieli możliwości składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K w inny sposób niż za
pomocą nowego pliku JPK_V7.
Nowy plik JPK składać się będzie z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.
Termin złożenia nowego pliku JPK dla wszystkich podatników VAT upływa 25 listopada 2020 r.
JPK_V7 wprowadza nowe obowiązki w zakresie klasyfikowania:
Ø towarów i usług według 13 nowych kodów GTU (w ewidencji sprzedaży);
Ø transakcji według tzw. kodów transakcyjnych, np. MPP, MK, TP, TT_WNT, TT_D
(zarówno w ewidencji sprzedaży jak i w ewidencji zakupu).
W przypadku stwierdzenia błędów w nowym pliku JPK, które uniemożliwiają przeprowadzenie
weryfikacji prawidłowości transakcji, Urząd Skarbowy może nałożyć na podatnika karę w wysokości
500 zł za każdy błąd.

Pogotowie JPK - praktyczne warsztaty i pomoc przy wdrożeniu JPK_V7
Nowy JPK_V7 dla wielu podatników może być dosyć kłopotliwy pod kątem weryfikacji poprawności i
analizy danych. Aby pomóc Państwu w przygotowaniu się do nowych obowiązków deklaracyjnych,
oferujemy przeprowadzenie praktycznych warsztatów (np. w formie telekonferencji lub osobistego
spotkania), podczas których:
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W zależności od potrzeb klienta, efektem prowadzonych warsztatów może być (i) praktyczne
podsumowanie przedstawiające mapowanie poszczególnych kodów GTU i transakcji oraz (ii)
instrukcja przedstawiająca metodykę postępowania przy raportowaniu transakcji dla celów VAT
uwzględniająca specyfikę działalności klienta.

Główne korzyści z warsztatów

Organy podatkowe coraz sprawniej i skuteczniej weryfikują dane uzyskiwane od firm w formie JPK.
Masowa weryfikacja dużych ilości danych pochodzących z JPK_V7 pozwoli nieporównywalnie szybciej
i skuteczniej identyfikować błędy podatników. Na tej podstawie kontrolujący dużo łatwiej zidentyfikują
zaległości podatkowe. Kontrole będą więc dużo szybsze, efektywniejsze oraz pozwolą szczegółowo
sprawdzić duże ilości danych i wyselekcjonować przypadki „błędnych” transakcji do dalszej analizy i
szczegółowej weryfikacji. Takich kontroli będzie więc coraz więcej.
Proponujemy Państwu wsparcie w kompleksowej analizie danych zawartych w nowych plikach JPK,
obejmujące:
Przygotowanie praktycznych instrukcji w zakresie raportowania dla celów JPK;
Ograniczenie ryzyka kontroli lub czynności sprawdzających;
Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności członków zarządu - poprzez ograniczenie błędów w
składanych plikach JPK_V7;
Usprawnienie procesów zarządzania ryzykiem podatkowym – poprzez wprowadzenie procedur
uwzględniających obowiązki związane z raportowaniem w pliku JPK_VAT;
Sprawne wdrożenie nowego pliku JPK_V7.
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