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Od 1 lipca 2019 r. nowa struktura JPK_FA 

III. TEMAT NUMERU

1  Od 1 lipca 2019 r. nowa struktura JPK_FA 
dla faktur wystawianych i przekazywanych 
w formie elektronicznej

Już rok istnieje powszechny obowiązek przekazywania ksiąg i dowodów księ-
gowych w formacie JPK na żądanie organów podatkowych. Od 1 lipca 2019 r. 
MF wprowadziło nową strukturę JPK_FA oznaczoną cyfrą (2). To wymaga od 
podatników aktualizacji oprogramowania i zapoznania się z nowymi zasadami 
przygotowywania faktur w strukturze JPK_FA. Według MF w nowej strukturze 
należy przekazywać również faktury wystawione przed 1 lipca 2019 r.

Jak wynika z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypad-
ku gdy podatnik prowadzi księgi podatkowe przy użyciu 
programów komputerowych, organ podatkowy może 
żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz 
dowodów księgowych za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach da-
nych, w postaci elektronicznej odpowiadającej struktu-
rze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz 
okres, którego dotyczą.

1.  Jakie faktury podlegają obowiązkowi przekazywania  
w formacie JPK

Księgi podatkowe to również ewidencje VAT. Ewidencja sprzedaży i zakupów, do której 
prowadzenia są zobowiązani podatnicy VAT czynni, musi być prowadzona obowiązkowo 
w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Sugeruje to, że podatnik 
VAT, który prowadzi ewidencję VAT w formie elektronicznej, niezależnie od tego, w jakiej 
formie wystawia faktury, ma obowiązek przekazywania ich – na żądanie – w formacie JPK_
FA. Tak jednak nie jest.

W przypadku JPK_FA obowiązują następujące zasady:
■■ faktury wystawione przy użyciu programów komputerowych podlegają przekazaniu 

w formacie JPK, niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzone są pozostałe księ-
gi, np. PKPiR; do faktur wystawionych przy użyciu programów komputerowych zali-
czamy również faktury wystawione w Excelu. Jednak jak podkreśla MF w udzielonych 
wyjaśnieniach:

MF
Można prowadzić faktury w Excelu i wystawiać JPK_FA na żądanie, ale zrobienie 
tego w Excelu nie jest łatwe. Najprostszym sposobem spełnienia wymogów JPK 

jest e-mikrofirma, która automatyzuje cały ten proces.

■■ faktury wystawione odręcznie nie podlegają obowiązkowi przekazywania w formacie 
JPK;

UWAGA! 
Jeśli podatnik 
w nieuzasadniony sposób 
odmawia udostępnienia 
struktur JPK, może zostać 
ukarany karą porządkową 
w wysokości do 2800 zł.

Zobacz więcej inforlex.pl


