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Zmiany w VAT w rolnictwie od stycznia 2018 r. Od nowego roku wszyscy
mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywać dane z rejestru VAT do
urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Dotyczy to również rolników VATowców. Co oznaczają zmiany w VAT w praktyce?
Mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT oraz obejmuje ich obowiązek składania deklaracji
VAT-7 oraz VAT-7K będą musieli w formie elektronicznej przesyłać do urzędu skarbowego
JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT).
Taki dokument będzie trzeba przesyłać w określonych terminach bez czekania na wezwanie ze
strony urzędu skarbowego. Mikroprzedsiębiorstwa są już ostatnią grupą firm, które objął ten
obowiązek. Duże firmy takie pliki kontrolne przesyłają już od lipca 2016 roku, a małe i średnie
przedsiębiorstwa zostały objęte tym obowiązkiem dokładnie rok temu.

Zmiany w VAT w rolnictwie obejmują rolników VAT-owców
JPK_VAT od tego roku muszą też przesyłać wszyscy rolnicy, którzy są płatnikami VAT.
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W rzeczywistości ma być to informacja o każdym zakupie czy sprzedaży w danym
miesiącu. Trzeba więc będzie umieścić w dokumencie jedną po drugiej wszystkie faktury z danego
miesiąca.
Termin wysłania dokumentu za dany miesiąc to 25. dzień następnego miesiąca. Jeśli
w przesłanym dokumencie pojawią się błędy czy nieprawidłowości, urząd skarbowym będzie
mailowo lub przez SMS wzywał podatnika do poprawienia dokumentu.
Zmiany w VAT, choć nakładają na przedsiębiorców dodatkowy obowiązek, w rzeczywistości mają
ułatwić im życie. Wysyłane co miesiąc dokumenty mają ograniczyć liczbę kontroli ze strony urzędu
skarbowego, a dla samych podatników mają być dobrym sposobem na zaprowadzenie porządków
w dokumentacji i lepszą wewnętrzną kontrolę.

Wygodna aplikacja do pobrania
Urzędnicy nakładając na podatników nowy obowiązek zadbali jednak o to, by nieco ułatwić im
zadanie. JPK_VAT można będzie składać elektronicznie za pomocą prostej w obsłudze aplikacji
Klient JPK 2.0.
Dzięki niej można zupełnie bezpłatnie wygenerować niezbędne arkusze, a następnie wypełnić
i bezpiecznie przesłać. Arkusze niezbędne do prawidłowego wypełnienia JPK_VAT można znaleźć
na stronie www.jpk.mf.gov.pl.
Na złożenie pierwszej w 2018 roku deklaracji za styczeń rolnicy i pozostali mikroprzedsiębiorcy mają
czas do 25 lutego 2018 roku.
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