załóż Profil Zaufany (eGO)
Zrób to już dziś. To bezpłatne i proste!
D Z I Ę K I N I E M U P O D P I S Z E S Z J P K _ VAT
Proﬁl zaufany możesz wykorzystywać do podpisywania wszystkich struktur JPK. Podpiszesz nim nie tylko JPK_VAT, który
musisz przesłać do 25 dnia każdego miesiąca, ale też pozostałe struktury JPK, których może żądać od ciebie organ podatkowy od 1 lipca 2018 r. JPK na żądanie przesyłają wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody
księgowe w formie elektronicznej. Proﬁl zaufany to stały, bezpłatny i najłatwiejszy sposób ich podpisania.

Proﬁl Zaufany możesz założyć na dwa sposoby:
1.Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej
W tej opcji Proﬁl Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Musisz mieć
konto w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium
Bank lub konto na pla�ormie Envelo.
Za pomocą Twojego konta bankowego szybko i bezpiecznie założysz i potwierdzisz Proﬁl Zaufany. Chodzi o to, że Twoje
dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać
ich osobiście w urzędzie.

KROK #1

KROK #2

Wypełnij formularz o założenie Proﬁlu
Zaufanego w systemie bankowości
elektronicznej.

Operację potwierdź bankowym kodem
autoryzacyjnym. Na adres mailowy
otrzymasz potwierdzenie założenia
Proﬁlu Zaufanego.

2.Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym
KROK #1

KROK #2

Wejdź na stronę

www.pz.gov.pl

Wybierz punkt
możliwość
założenia Proﬁlu
Odwiedź
potwierdzający.
Zaufanego
Punkcie
Masz
na to z14potwierdzeniem
dni od złożenia w
wniosku.
Potwierdzającym.

KROK #3

KROK #4

Wypełnij w internecie wniosek
o założenie Proﬁlu Zaufanego.

Odwiedź Punkt Potwierdzający.
Masz na to 14 dni od złożenia wniosku.

-

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 Punktów Potwierdzających Proﬁl Zaufany. To m.in.: urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS,
banki, urzędy miejskie i wojewódzkie. Na stronie www.pz.gov.pl

www.pz.gov.pl.
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