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BEZPŁATNE APLIKACJE  do pobrania z

e-mikrofirmaKlient JPK 2.0
Narzędzie pozwala: 
• przekonwertować  

plik CSV na XML 
• wysłać JPK_VAT  

do Ministerstwa Finansów

 jpk.mf.gov.pl

NOWOŚĆ

W aplikacji: 
• wystawisz faktury krajowe  
• zapiszesz faktury zakupu 
• stworzysz ewidencje VAT 
• stworzysz, podpiszesz  

i prześlesz JPK_VAT  
do Ministerstwa Finansów



aplikacja e-mikrofirmaNOWA

NOWOŚĆ



DANE AUTORYZUJĄCE

NOWOŚĆ

Formularz online, w którym 
• podpiszesz JPK_VAT  
• wyślesz do Ministerstwa 

Finansów

e-bramka JPK_VAT

Narzędzie działa  
tylko w roku 2018

— rozwiązanie na rok 2018



3 SPOSOBY AUTORYZACJI

bezpłatna metoda autoryzacji 
oparta na danych osobowych.  
Podasz:  
• swoje imię i nazwisko  
• NIP albo PESEL 
• datę urodzenia  
• kwotę przychodu lub 

dochodu za rok 2016  

bezpłatny elektroniczny 
podpis. 
Założysz go niemal  
w każdym urzędzie,  
wybranych serwisach 
bankowych lub placówce 
Poczty Polskiej

płatne elektroniczne 
narzędzie służące  
do autoryzowania  
dokumentów

Podpisz JPK_VAT

e-bramka JPK_VAT Profil Zaufany (eGO) kwalifikowany  
podpis elektroniczny



POMOC TECHNICZNA

Instrukcje

„E-mikrofirma krok po kroku” 
Wideotutoriale prezentujące 
kluczowe funkcje aplikacji: 
1. Uruchomienie  
2. Wystawienie faktury  
3. Edycja faktury  
4. Faktura zakupu 
5. Rozliczenia i ewidencje 
6. Generowanie i wysyłka JPK_VAT

Prezentacje 
graficzne  
i wersje demo

Help desk 
jpk.helpdesk@mf.gov.pl

mailto:jpk.helpdesk@mf.gov.pl


16 Izb Administracji Skarbowej    
 w gotowości

„Wtorki z JPK” 
listopad/grudzień 2017  

ok. 45 000 osób w US

dedykowana infolinia 
Krajowej Informacji Skarbowej

— w soboty w godz. 9:00-13:00 

   17 i 24 lutego

dyżury w US

• spotkania z mediami regionalnymi 
• kampania informacyjna w IAS  

i 400 urzędach skarbowych 
• współpraca z lokalnymi instytucjami

• potwierdzanie PZ 
• informacja ogólna JPK 
• wysyłka JPK_VAT

• 801 055 055 
• 22 330 03 30 
• e-mail

— w godzinach pracy 

  14–23 lutego

Kampania edukacyjno-informacyjna



kampania bezpośrednia  

700 000 e-maili 

500 000 SMS

obsłużonych blisko 3100 pytań mikroprzedsiębiorców  
(ostatnie 3 m-ce)

promocja Profilu Zaufanego (eGO)

regularne informacje 
• TV (spoty) 
• radio 
• prasa 
• serwisy MF i Partnerów

Kampania edukacyjno-informacyjna



ZUS

banki

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

media

Ministerstwo Cyfryzacji

MF i KAS

Partnerzy



Centrum operacyjne JPK_VAT
Monitorujemy na bieżąco kluczowe wskaźniki




