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TREŚĆ KOMUNIKATU
U:
Przedsię
ębiorco, załó
óż Profil Zauffany już dziś!
Profil Zaufany to bezzpłatne narzęędzie, dzięki któremu mo
ożna załatwićć sprawy urzzędowe bez
wychodzzenia z domu
u, online w serwisach administracji publicznej. Warto
W
założyćć go jak najszybciej –
przede wszystkim
w
jużż teraz powinni to zrobićć przedsiębio
orcy.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsięębiorcy – płaatnicy VAT, zaatrudniającyy do 10 osób,, o obrotach
nieprzekkraczających 2 mln euro rocznie
r
(takżże prowadzący jednoosobowe działallności gospodarcze) ‐
najpóźniiej do 26 luteego 2018 r. po
p raz pierwsszy muszą wyysłać do systtemu Ministeerstwa Finan
nsów
Jednolityy Plik Kontro
olny (JPK_VATT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie ellektroniczniee.
m na pewno Ci
C się uda.
Z Profilem Zaufanym
nformacji o operacjach
o
g
gospodarczyc
ch przedsiębiorcy za danyy okres. Prze
esyła się
JPK_VATT to zestaw in
go wyłąccznie w werssji elektronicznej. Dane pobierane
p
są bezpośrednio z systemó
ów finansowo
o‐
księgowyych przedsięębiorstwa. JP
PK posiada okkreślony ukłaad i format (sschemat xml), który ułattwia jego
przetwarzanie.
Do praw
widłowego zło
ożenia i wysłłania Jednolittego Pliku Ko
ontrolnego potrzebny
p
jesst certyfikat
kwalifiko
owany lub Prrofil Zaufanyy (eGO). JPK trzeba
t
też uw
wierzytelnić.
Więcej o JPK – TUTA
AJ.
c
mieć prroblemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powin
nni
Mikroprzzedsiębiorcyy, którzy nie chcą
bezpłatn
nie założyć Prrofil Zaufanyy. To proste!
Załóż Pro
ofil Zaufany już dziś!
Jeżeli przzedsiębiorcyy już teraz załłożą Profil Zaaufany będą dobrze przyygotowani do
o wysyłki pie
erwszego
JPK_VATT. Profil Zauffany da im gw
warancję łatw
wego, szybkiiego i bezpieecznego wysłłania pliku JP
PK_VAT.
Jak to zrrobić?
Profil Zaufany możnaa założyć na dwa sposoby:
1. Przez internet za pośred
dnictwem baankowości ellektroniczne
ej
W tej op
pcji Profil Zau
ufany można założyć i potwierdzić w pełni online,, 24h/7 dni w tygodniu.
Warunek? Posiadaniie konta w tyych bankach:: PKO Bank Polski
P
SA, Ban
nk Zachodni WBK, Bank Pekao,
P
mBank, ING Bank Śląąski, Millennium Bank lub
b konto na platformie
p
En
nvelo.
Za pomo
ocą konta bankowego szyybko i bezpieecznie możnaa założyć i po
otwierdzić Profil Zaufanyy. Chodzi
o to, że dane
d
w bankku są wiarygo
odne (zostałyy uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlaatego
każdy ‐ w tym przedssiębiorca ‐ ktto zdecydujee się na ten sposób założeenia Profilu ZZaufanego, nie
n musi
już potw
wierdzać ich osobiście
o
w urzędzie.
u
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Krok 1: Wypełnij
W
form
mularz o zało
ożenie Profilu
u Zaufanego w systemie bankowości elektroniczn
nej.
Krok 2: Operację
O
pottwierdź bankkowym kodeem autoryzaccyjnym. Na adres
a
mailow
wy otrzymaszz
potwierd
dzenie założeenia Profilu Zaufanego.
Z
2. Przez internet potwierdzając go w Punkcie
P
Potw
wierdzającym
m
Krok 1: Wejdź
W
na stronę www.pzz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz
W
możżliwość założżenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie
Potwierd
dzającym.
Krok 3: Wypełnij
W
w in
nternecie wn
niosek o założżenie Profilu Zaufanego
Krok 4: Po
P założeniu Profilu w intternecie naleeży odwiedzić Punkt Potw
wierdzający.. Jest na to 14 dni od
złożenia wniosku. Naa stronie ww
ww.pz.gov sprawdź, gdzie
e znajduje sięę najbliższy P
Punkt
dzający.
Potwierd
P
funkccjonuje prawie 1500 takicch Punktów. To m.in. urzzędy skarbow
we, inspektorraty ZUS,
W całej Polsce
banki, urrzędy miejskkie, czy wojew
wódzkie.
AJ.
Pełna lista punktów potwierdzająących ‐ TUTA
o jeszcze przzydaje się Profil Zaufany?
Do czego
Dzięki Prrofilowi Zauffanemu można m.in.:
 Składać
S
i sprrawdzać dokumenty rozliiczeniowe w ZUS i US
 Złożyć
Z
wniossek o rejestraację działalności gospodaarczej
 Zgłosić
Z
utrattę dokumenttu tożsamoścci
 Wystąpić
W
o Europejską
E
K
Kartę
Ubezpieeczenia Zdro
owotnego
 Załatwić
Z
spraawy urzędow
we dla swojeej rodziny: be
ecikowe, świadczenia rod
dzicielskie, Karta
Dużej Rodzin
ny, Świadczeenie o Funduszu Alimentaacyjnym
 Uzyskać odp
pis aktu stanu
u cywilnego
 Dziesiątki inn
nych spraw.
Dlatego:: przedsiębio
orco, załóż Prrofil Zaufany już dziś!
Więcej in
nformacji naa stronie ww
ww.pz.gov.pl
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