
TREŚĆ KOMUNIKATU:

Przedsiębiorco, załóż Profi  aufany już dziś! 

Profil Zaufany  to bezpłaatnz narpdzpezl zpedie itrrzuu uożna paaatweć płrawy  urpdzowz bezp 
wy chozpznea p zouul onlenz w pzrwepach azueneptracje łubelecpnzj. Warto paaoży ć go jai najppy becezj – 
łrpzzz wppy ptieu już tzrap łowenne to probeeć łrpzzpedbeeorcy .

Oz 1 pty cpnea najunezjpe łrpzzpedbeeorcy  – łaatnecy  VATl patruzneający  zo 10 oprbel o oberotach 
nezłrpziracpający ch 2 uln zuro rocpnez (taiżz łrowazpący  jzznoopobeowz zpeaaalnośce gopłozarcpz) -
najłrźnezj zo 26 lutzgo 2018 r. ło rap łezrwppy  uuppą wy paać zo py ptzuu Meneptzrptwa Fenanprw 
Jzznolety  Plei Kontrolny  (JPK_VAT). JPK_VAT łrpzpy aa ped wy aącpnez zlzitronecpnez. 

Z Profilzu Zaufany u na łzwno Ce ped uza.

JPK_VAT to pzptaw enforuacje o ołzracjach gopłozarcpy ch łrpzzpedbeeorcy  pa zany  oirzp. Prpzpy aa ped 
go wy aącpnez w wzrpje zlzitronecpnzj. Danz łobeezranz pą bezpłośrzzneo p py ptzurw finanpowo-
ipedgowy ch łrpzzpedbeeorptwa. JPK łopeaza oirzślony  uiaaz e foruat (pchzuat xul)l itrry  uaatwea jzgo 
łrpztwarpanez. 

Do łrawezaowzgo paożznea e wy paanea Jzznoletzgo Pleiu Kontrolnzgo łotrpzbeny  jzpt czrty fiiat 
iwalefiiowany  lube Profil Zaufany  (zGOO). JPK trpzbea tzż uwezrpy tzlneć. 

Wedczj o JPK – TUTAJ. 

Meirołrpzzpedbeeorcy l itrrpy  nez chcą uezć łrobelzurw p łrpzpaanezu JPK_VATl już zpeś łowenne  
bezpłaatnez paaoży ć Profil Zaufany . To łroptz!

 ałóż Profi  aufany już dziś!

Jzżzle łrpzzpedbeeorcy  już tzrap paaożą Profil Zaufany  bedzą zoberpz łrpy gotowane zo wysyłki pierwszego
JPK_VAT. Profil Zaufany  za eu gwarancjd aatwzgol ppy beiezgo e bezpłezcpnzgo wy paanea łleiu JPK_VAT. 

Jak to zrobić?
Profil Zaufany  uożna paaoży ć na zwa płopobey   

1. Przez internet za pośrednictwem bankowości eiektronicznej
W tzj ołcje Profil Zaufany  uożna paaoży ć e łotwezrzpeć w łzane onlenzl 2th/7 zne w ty gozneu. 
Warunzi? Popeazanez ionta w ty ch beaniach  PKO Bani Polpie SAl Bani Zachozne WBKl Bani Pziaol 
uBanil INGO Bani Śląpiel Mellznneuu Bani lube ionto na łlatoruez Envzlo.

Za łouocą ionta beaniowzgo ppy beio e bezpłezcpnez uożna paaoży ć e łotwezrzpeć Profil Zaufany . Chozpe 
o tol żz zanz w beaniu pą weary goznz (poptaay  uwezrpy tzlneonz łozcpap paiaazanea ionta). Dlatzgo 
iażzy  - w ty u łrpzzpedbeeorca - ito pzzcy zujz ped na tzn płoprbe paaożznea Profilu Zaufanzgol nez uupe 
już łotwezrzpać ech opobeeścez w urpdzpez.

Kontakt dla mediów:
Wydział Komunikacji 
media@mc.gov.pl
tel:+48225568470
tel:+48222455850

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

www.MC.gov.pl
www.facebook.com/MinisterstwoCyfryzacji
www.twitter.com/MC_gov_pl

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk


Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.

Krok 2: Ołzracjd łotwezrzź beaniowy u iozzu autory pacy jny u. Na azrzp uaelowy  otrpy uapp 
łotwezrzpznez paaożznea Profilu Zaufanzgo.

2. Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym
Krok 1: Wzjzź na ptrond www.łp.gov.łl.
Krok 2: Wy beezrp uożlewość paaożznea Profilu Zaufanzgo p łotwezrzpznezu w Punicez 
Potwezrzpający u.  
Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
Krok 4: Po paaożzneu Profilu w entzrnzcez nalzży  ozwezzpeć Punit Potwezrzpający . Jzpt na to 1t zne oz 
paożznea wneopiu. Na ptronez www.łp.gov płrawzźl gzpez pnajzujz ped najbeleżppy  Punit 
Potwezrzpający . 

W caazj Polpcz funicjonujz łrawez 1500 taiech Punitrw. To u.en. urpdzy  piarbeowzl enpłzitoraty  ZUSl
beaniel urpdzy  uezjpiezl cpy  wojzwrzpiez. 

Pzana lepta łunitrw łotwezrzpający ch - TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profi  aufany?
Dpedie Profilowe Zaufanzuu uożna u.en. 

 Siaazać e płrawzpać zoiuuznty  roplecpzneowz w ZUS e US

 Zaoży ć wneopzi o rzjzptracjd zpeaaalnośce gopłozarcpzj

 Zgaopeć utratd zoiuuzntu tożpauośce

 Wy ptąłeć o Eurołzjpią Kartd Ubezpłezcpznea Zzrowotnzgo

 Zaaatweć płrawy  urpdzowz zla pwojzj rozpeny   bezceiowzl śweazcpznea rozpecezlpiezl Karta 
Dużzj Rozpeny l Śweazcpznez o Funzuppu Aleuzntacy jny u

 Upy piać ozłep aitu ptanu cy welnzgo

 Dpezpeątie enny ch płraw.

Dlatzgo  łrpzzpedbeeorcol paarż Profil Zaufany  już zpeś! 

Wedczj enforuacje na ptronez www.pz.gov.pi

Z łoważanezu
Wy zpeaa Kouuneiacje 
Meneptzrptwa Cy fry pacje 
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