Bezpłatne szkolenia z JPK_VAT w urzędach skarbowych w grudniowe wtorki
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w
szkoleniach z tworzenia i przesyłania plików JPK VAT, które będą się odbywały w dniach:
5.12, 12.12, 19.12.2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu
Gdańskim przy ul. Łukasiewicza 2 w pok. 122. Zgłoszeń chęci uczestnictwa w szkoleniach
można dokonywać osobiście w siedzibie Urzędu – stanowisko nr 7 na Sali Obsługi Klienta bądź
telefonicznie – 58 773 71 31.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przypomina, iż od 1 stycznia 2018 r.
wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do przesyłania w wersji elektronicznej tzw. Jednolitego
Pliku Kontrolnego JPK_VAT. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który
wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w
określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik
rozlicza się kwartalnie.
Na stronie http://www.jpk.mf.gov.pl/, która znajduje się na Portalu Podatkowym
Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i
wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać i przesłać gotowe
pliki do administracji skarbowej.
W każdym urzędzie skarbowym w grudniowe wtorki (5, 12, 19 grudnia 2017 r.) będą
prowadzone bezpłatne szkolenia z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorcy mogą
uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na
co dzień. Informacje o godzinach i miejscach szkoleń będą publikowane na stronach internetowych
poszczególnych urzędów woj. pomorskiego.
Przypominamy także, iż począwszy od rozliczenia za styczeń 2018r. (odpowiednio I
kwartał 2018r.) deklaracje VAT należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Deklaracje
można złożyć za pośrednictwem aplikacji E-deklaracje dostępnej na stronie internetowej
http://www.e-deklaracje.gov.pl/.
Dodatkowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów
Krajowej Informacji Skarbowej: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z
telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy) od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 18.00 oraz pod numerami telefonów tut. Urzędu: 58 773 16 34, 58 773 71 06 lub 58 773
16 42 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

