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WSTĘP

Wraz z początkiem 2017 roku obowiązkiem związanym z przesyłaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały objęte 
kolejne grupy podatników. Otóż od tego roku mali i średni przedsiębiorcy mają obowiązek składania JPK_VAT. 
Wcześniej, bo od 1 lipca 2016 r., takich obowiązków muszą pilnować największe podmioty. W praktyce sporo kło-
potów budzi jednak samo ustalenie, kiedy jednostka spełnia wymogi do uznania jej za mikro, małą, średnią i dużą. 
Wyjaśnienia na ten temat znajdą Państwo w tej publikacji. Przypominam też, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują 
zmiany w pliku JPK_VAT.

Wśród zmian, które obowiązują od tego roku warto wspomnieć o objaśnieniach podatkowych, które - podobnie jak 
interpretacje podatkowe - dadzą podatnikom ochronę podatkową. Taką zmianę wprowadziła do Ordynacji podat-
kowej ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Ta sama ustawa doprecyzowała też sposób naliczania odsetek za zwłokę.

Warto też pamiętać o regulacjach w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Chociaż do Ordynacji po-
datkowej klauzula została wprowadzona w 2016 roku, to od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła kolejna istotna zmiana w tym 
zakresie. Otóż nowelizacja Ordynacji podatkowej z 29 listopada 2016 r. rozszerzyła wyłączenie funkcji ochronnej 
interpretacji indywidualnych. 

Od 1 marca 2017 r. czeka nas z kolei reforma administracji, którą wprowadza ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajo-
wej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) oraz ustawa z 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). Te nowe regulacje powodują też zmiany 
w Ordynacji podatkowej, o których przeczytają Państwo w rozdziale IV.

Kolejne nowe regulacje czekają podatników od 1 lipca 2017 r. w zakresie zastawów skarbowych. 

Warto więc zajrzeć do naszej publikacji, bo zmian w Ordynacji podatkowej jest w tym roku wyjątkowo dużo.

Życzę udanej lektury
Sylwia Maliszewska 

redaktor prowadzący
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Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak ustalić status 
przedsiębiorcy na potrzeby JPK od 1 stycznia 2017 r.

Sylwia Maliszewska
ekspert podatkowy

Mali i średni przedsiębiorcy mają obowiązek składania JPK_VAT, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 roku. Resort 
finansów wyjaśnił w komunikacie, jak ustalić status przedsiębiorcy.

Podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencję (o której mowa 
w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) przy użyciu programów kompu-
terowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej 
ewidencji (tj. JPK_VAT).

Z tego obowiązku trzeba się wywiązać w terminie do 25. dnia 
następnego miesiąca. Trzeba też wskazać miesiąc, którego ta 
informacja dotyczy.
Informację o prowadzonej ewidencji składa się za miesiące od 
1 lipca 2016 r. Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki:
1) za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. informacji JPK_VAT 

nie składają mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: ustawa),

2) za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. informacji JPK_
VAT nie składają mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy.

UWAGA
Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 roku, mali i średni 
przedsiębiorcy są zobowiązani składać JPK_VAT.

Jak ustalić status przedsiębiorcy

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, 
małego lub średniego wystarczy, aby przesłanki określone dla 
danej kategorii przedsiębiorców w ustawie spełniał w jednym 
z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Warunki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii 
przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekro-
czenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy 
aktywów bilansu, muszą być spełnione łącznie.
Aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym 
nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może w co 
najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
zz zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz
zz przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w od-
niesieniu do jednego ze wskaźników finansowych (tj. roczny 
obrót netto lub suma aktywów bilansu).

Jak wyjaśnił resort finansów, w przypadku przesłanek wskaza-
nych w ustawie, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu 
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę 
aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec 
jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.
Średnioroczne zatrudnienie pracowników i obrót określone w ustawie 
przelicza się w odniesieniu do dwóch ostatnich lat obrotowych. Lata 
obrotowe określa się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. W większości 
przypadków lata te pokrywają się z latami kalendarzowymi.
Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe się pokrywają, to dla okre-
ślenia statusu przedsiębiorcy w 2017 roku (jako mikroprzed-
siębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod 
uwagę lata 2015 i 2016. Średnioroczne zatrudnienie określa się 
w przeliczeniu na etaty.

Rozdział I. 
Jednolity Plik Kontrolny
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