
 

Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych 

w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 

 

 NOWE PRAWO  

  
KSIĘGOWY ZOSTANIE UKARANY GRZYWNĄ  

ZA BŁĘDNE DANE PRZESŁANE W JPK 
 

  

 

Już za kilka miesięcy pliki JPK_VDEC przejmą funkcje deklaracji VAT. Jest 

to powiązane z wprowadzeniem sankcji karnych skarbowych za przekazanie 

w tych plikach nierzetelnych informacji. 

W dużych firmach zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r., a w pozostałych już 

dwa miesiące później. Wbrew pozorom likwidacja deklaracji VAT to dla 

księgowych nie tylko dobra informacja. To dlatego, że dużo bardziej niż dziś będą 

oni narażeni na kary grzywny. Ryzyko pojawiania się błędów w JPK (a także ich 

szybkiego wykrycia przez organy podatkowe) jest bowiem nieporównywalnie 

większe niż w przypadku deklaracji VAT. W deklaracji jest około 

siedemdziesięciu pozycji, które można łatwo przeanalizować przed jej wysłaniem. 

Natomiast plik JPK w dużych firmach zawiera dziesiątki lub setki tysięcy danych. 

Ich weryfikacja bez specjalnych systemów informatycznych nie jest możliwa. 

Aby pomóc Państwu w szybkim i dokładnym sprawdzeniu danych zawartych  

w plikach, KDNP Doradztwo Podatkowe wraz z kancelarią GWW TAX, oferuje 

specjalistyczne narzędzie: JPK_INSIGHT. 

Jest to jeden z najlepszych programów na rynku przeznaczonych do weryfikacji  

i kontroli plików JPK. Co istotne, został on opracowany już kilka lat temu i przez 

ten czas był wykorzystywany przez wewnętrzną kontrolę finansową dużych 

korporacji. W tym okresie program był udoskonalany na podstawie doświadczeń 

użytkowników. Jest to zatem narzędzie sprawdzone w praktyce. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.jpk-insight.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z: 

 

  
Konrad Turzyński Tomasz Siennicki 

 

  
partner, doradca podatkowy partner, doradca podatkowy 

 

  
e-mail: konrad.turzyński@kndp.pl e-mail: tomasz.siennicki@kndp.pl 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  
lub Państwa doradcą ze strony naszej kancelarii 

 

  
KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy 

 

  
ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl 

 

http://www.jpk-insight.pl/

