Myślenice, dnia 10 października 2017r.

Urząd Skarbowy
w Myślenicach

Szanowni Państwo,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2018 r.
wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie
z nowymi uregulowaniami wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do elektronicznego
składania deklaracji VAT.
Już za kilka miesięcy wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani składać deklaracje VAT tylko
w formie elektronicznej. Dotyczy to zarówno deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27,
a także korekt deklaracji i zeznań.
Osoby fizyczne, które są zarejestrowane jako podatnicy podatku VAT nie potrzebują do tego celu
podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wystarczy dostęp do Internetu oraz przygotowanie informacji, które pomogą w uwierzytelnieniu.
Należą do nich:
 NIP,
 imię i nazwisko,
 data urodzenia,

kwota przychodu wykazana w zeznaniu albo rocznym obliczeniu podatku za rok
podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składana jest deklaracja.
Dla osoby uprawnionej do podpisywania deklaracji podatnika niebędącego osobą fizyczną
posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu jest obligatoryjne. W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych do posiadania tego podpisu zobowiązana jest większość pracodawców.
Interaktywny formularz deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K można pobrać ze strony Ministerstwa
Finansów (www.e-deklaracje.gov.pl), lub poprzez aplikację e-Deklaracje Desktop.
Deklaracja elektroniczna jest wysyłana bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Korzystanie z tej
formy składania deklaracji jest darmowe i całkowicie bezpiecznie.
Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów wprowadzających obowiązek
elektronicznego przesyłania deklaracji, bardzo istotna jest łatwa i skuteczna komunikacja
Podatnika z urzędem. Dlatego też bardzo prosimy o podawanie w składanych pismach
i deklaracjach, Państwa adresu e- mail. Baza adresów e-mail pozwoli na szybką i efektywną
wymianę informacji. Naturalnie należy pamiętać, że adres e-mail nie jest adresem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Chcąc ułatwić Państwu realizację nowych obowiązków, Urząd Skarbowy w Myślenicach
organizuje szkolenia dla Podatników potrzebujących wsparcia przy przesyłaniu deklaracji VAT
drogą elektroniczną. Szkolenia odbędą się w siedzibie urzędu w dniach 19 i 26 października oraz
9 listopada br. o godz. 1300.
Już teraz zachęcamy Państwa do skorzystania z elektronicznej formy przesyłania deklaracji
VAT. Poznania zasad przesyłania deklaracji VAT przez internet nie warto odkładać na ostatnią
chwilę. Warto pamiętać, że po wejściu w życie nowych przepisów, złożenie deklaracji VAT
w innej formie niż elektronicznie będzie podlegało sankcji jako wykroczenie skarbowe.
Z poważaniem,
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