Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś
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SZANOWNY PODATNIKU
Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy podatku VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT
(rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów
na swojej stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl, udostępnia bezpłatną aplikację e-mikrofirma, która umożliwi
wygenerowanie i wysłanie JPK_VAT.
Niezbędnym elementem do przesłania pliku jest jego uwierzytelnienie: podpisem kwalifikowanym, bezpłatnym
Profilem Zaufanym eGo lub za pomocą danych autoryzujących.
Wszystkie osoby obowiązane do składania JPK_VAT, a nieposiadające podpisu kwalifikowanego zachęcamy, aby już
teraz zakładały Profil Zaufany (eGO).
Profil Zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie i
korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Za jego pomocą można załatwić sprawy m.in. na Platformie
Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy założyć firmę w Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej.
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:
●

przez system bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu,

●

przez internet, potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym (lista na stronie www.pz.gov.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości założenia Profilu Zaufanego (eGO) znajdują się na stronach
internetowych (linki otwierają nowe okna w innych serwisach):
●

www.pz.gov.pl

●

obywatel.gov.pl

Zakładając Profil Zaufany przez internet należy go potwierdzić w tzw. punktach potwierdzających. W całej Polsce
funkcjonuje ok. 1500 takich miejsc. Należą do nich miedzy innymi urzędy skarbowe. Dlatego też Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Lwówku Śląskim zaprasza Państwa w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:30-15:30 oraz dodatkowo w dniach 17 i 24 lutego 2018 r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 13:00
do potwierdzenia Profilu Zaufanego eGO.
W przypadku pytań dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) oraz Profilu Zaufanego zachęcamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej lub do kontaktu telefonicznego z Krajową Informacją Skarbową pod
numerami: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) oraz 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub naszymi
ekspertami JPK_VAT, którzy są dostępni pod następującymi numerami telefonów: 75 782 02 91, 75 782 02 84.

