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CO SIĘ ZMIENI ? 
– Likwidacja Deklaracji VAT w ramach nowego JPK
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Zmiany w zakresie likwidacji deklaracji VAT wejdą w życie z dniem 1 października 2020 

Duży 
przedsiębiorca 

Mikro, Mały Średni 
przedsiębiorca 

1 października 2020

1 października 2020 

LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT – NOWY JPK VAT



JPK_VAT

VAT - 7

VAT – 7K

VAT-ZZ

VAT-ZD

VAT-ZT

VAT-27

Zgodnie z ustawą składane dotychczas deklaracje VAT-7 i VAT-7K
mają zostać zastąpione przez nowy plik JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym
obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Plik ten trzeba będzie
przesyłać w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT.

Dodatkowo, usunięte zostaną załączniki do deklaracji (VAT-ZZ, VAT-
ZD, VAT-ZT), wnioski załączane do deklaracji oraz informacje
podsumowujące (VAT – 27).

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłać nowy JPK_VAT
kwartalnie, natomiast sama ewidencja będzie przesyłana
miesięcznie.
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VAT -
8 VAT-

23

VAT-
26

VAT-
UE

VAT-R

VAT-Z
VAT-
UEK

VAT–
9M

VAT-
10

VAT-
11

VAT-
13

VAT-
21

Deklaracje składane na niezmienionych zasadach
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Stan prawny od 1 października 2020 r.

Rejestr VAT
(Część ewidencyjna)

Deklaracja VAT-7/VAT-7K 
(część deklaracyjna)

Nowy JPK VAT
(JPK_V7M albo JPK_V7K)

VAT UE

Urząd Skarbowy

LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT – NOWY JPK VAT

Rejestr VAT zostanie odzwierciedlony w części
ewidencyjnej JPK, natomiast obecna wersja
taberyczna deklaracji VAT zostanie zastąpiona
formatem xml i będzie odzwierciedlona w części
deklaratoryjnej JPK.

!



Zasady składania pliku JPK VAT_V7K

Podatnicy rozliczający się kwartalnie, tj. podatnicy, którzy składają plik JPK_V7K obowiązani są składać
plik co miesiąc, z tym że:

❖ przez pierwsze dwa miesiące kwartału wypełniana jest tylko część ewidencyjna za dany miesiąc i nie
jest wypełniana część deklaracyjna,

❖ w trzecim miesiącu kwartału wypełniana jest zarówno część ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału
oraz część deklaracyjna zawierające zbiorcze dane za cały kwartał.

W praktyce zatem stan rzeczy będzie podobny do tego, jaki obowiązuje obecnie, gdy składa się plik JPK
VAT trzy razy, tj. za każdy miesiąc kwartału, a deklarację VAT raz za cały kwartał
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Nowe dane objęte raportowaniem w JPK

Wprowadzenie obowiązku wskazywania
oznaczeń identyfikujących przedmiot
opodatkowania z tytułu dostaw
towarów i świadczenia usług, których
sprzedaż jest szczególnie narażona na
nadużycia oraz oznaczenia pozwalające
na identyfikację czynności
podlegających opodatkowaniu objętych
szczególnymi procedurami rozliczenia
podatku.

Wprowadzenie obowiązku oznaczenia
niektórych szczególnych rodzajów
transakcji. Oznaczenia głównie dla
sprzedaży, wprowadzono dwa
oznaczenia dla zakupu.

Wprowadzenie obowiązku oznaczenia
niektórych dowodów sprzedaży oraz
dowodów nabycia.

LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT – NOWY JPK VAT



NOWA SCHEMA JPK 
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Struktura schematu głównego

W tym miejscu znajdują się dane  
zawarte dotychczas w deklaracji  

VAT-7 albo VAT-7K

tzw. część deklaracyjna

Dane,  które dotychczas były 
podawane w pliku JPK VAT(3).

tzw. część ewidencyjna



JPK_VAT7M

Struktura nagłówka dla 
VAT V7M

VAT

Z

1-0E

JPK_V7M (1)

1-0

VAT-7

1

np. 2020-05-24T13:26:16Z

Pole nieobowiązkowe  

1 – złożenie 2 – korekta

np. 1471

np. 2020

np. 7



JPK_VAT7K

Struktura nagłówka dla 
VAT V7K

VAT

Z

1-0E

JPK_V7K (1)

1-0

1

np. 2020-05-24T13:26:16Z

Pole nieobowiązkowe

1 – złożenie  2 – korekta

np. 1471

np. 2020

np. 7

np. 3 (wypełnia się jedynie w pliku

składanym za trzeci miesiąc kwartału)

VAT-7K



NOWY PLIK JPK VAT

Struktura elementu „PODMIOT1”



CZĘŚĆ EWIDENCYJNA:
oznaczenie dokumentów sprzedaży
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Część ewidencyjna JPK

Struktura elementu „SprzedażWiersz”  w JPK_V7M oraz JPK_V7K

RO
Dokument zbiorczy wewnętrzny 
zawierający informację o 
sprzedaży z kas rejestrujących, 
tj. raporty okresowe z kas dot. 
sprzedaży na rzecz osób fiz. 
Nieprowadzących działalności.

WEW
Dokument wewnętrzny (np. 
faktura wewnętrzna 
dokumentująca nieodpłatnego 
przekazania towarów lub 
wycofania środków trwałych z 
prowadzonej działalności.

FP Faktura wystawiana do paragonu 
fiskalnego (o której mowa w art. 
109 ust. 3d VAT) W przypadku braku ww. oznaczeń 

– pole pozostaje puste.



NOWA STRUKTURA JPK 
– oznaczenia GTU w części ewidencyjnej sprzedaży
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Grupy towarów i usług

Oznaczenie to będzie dokonywane
poprzez wybór wartości „1” w
danym polu.

Jeżeli przedmiotem transakcji
udokumentowanej fakturą jest
kilka kategorii GTU, np. alkohol
i tytoń, podatnik wpisuje
wartość „1” odpowiednio w
polu „GTU_01” i GTU_04”.

1
Urząd Skarbowy możliwie szybko identyfikował 
transakcje obejmujące grupy towarów lub usług, 
którymi jest szczególnie zainteresowany ze względu na 
możliwe uszczuplenia VAT.

2

3

NOWOŚĆ pozwalająca aby: 

Faktury jednoznacznie wskazywały jakiej kategorii 
towarów lub usług dotyczy zaewidencjonowana 
sprzedaż.

Oznaczenie GTU nie dotyczy:

❖ faktur zakupowych, w tym zakupów z za granicy 
obejmujących WNT lub import usług,

❖ dokumentów wewnętrznych, czy

❖ zbiorczych informacji o sprzedaży 
ewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących.



Grupy towarów i usług

❖ Znaczniki GTU dotyczą wyłącznie regularnej sprzedaży

udokumentowanej fakturą VAT, tj.:

• „zwykłą” fakturą sprzedaży,

• fakturą zaliczkową (i końcową),

• fakturą korygującą, oraz

• fakturą uproszczoną [*od 01.01.2021r.].

❖ Należy przy tym pamiętać, że faktury wystawiane do paragonów

fiskalnych (z oznaczeniem „FP”) również będą podlegały

odpowiednim oznaczeniom GTU.

❖ W przypadku nabycia usług we własnym imieniu, ale czyjąś rzecz, a

także w przypadku odsprzedaży towarów i „refakturowania”

dostawy towarów lub świadczenia usług, znacznik GTU również

znajdzie zastosowanie.

Zakres dokumentów, do których zastosowanie znajduje GTU:



Czy brak określenia kodu GTU rodzi
obowiązek oznaczenia reszty kodów,
jaka jest rola tych oznaczeń?

19



Czy ujmowany w ewidencji
dokument może posiadać więcej
niż jedno oznaczenie?

20



Czy w związku z wdrożeniem nowego
JPK_VAT z deklaracją oznaczenie
GTU_01-13 należy umieszczać także na
wystawianych fakturach?

21



Czy sprzedawca odpowiada za
przekazanie nabywcy informacji o
GTU?

22



Jaka jest odpowiedzialność Biura
rachunkowego za określenie GTU
lub innych oznaczeń?

23



Czy jeśli sprzedaję towar lub usługę,
dla których GTU nie ma zastosowania,
czy odznaczam ten fakt w JPK i czy
muszę stosować pozostałe oznaczenia?

24



Czy faktury zaliczkowe należy
oznaczać GTU?

25



Czy jeśli faktura zaliczkowa wystawiona
została w okresie 2020/09 za dostawę,
która ma miejsce w okresie 2020/10
zastosujemy GTU lub inne oznaczenia?

26



Czy w przypadku refaktur również
zastosujemy GTU?
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Czy w przypadku faktur uproszczonych
również zastosujemy GTU?

28



Czy faktury wystawione dla osób
fizycznych podlegają oznaczeniu GTU?

29



Jeśli faktura sprzedażowa obejmuje
dwie lub więcej pozycji, dla których
zastosowanie znajdują różne GTU, czy
oznaczenia te wprowadzamy
względem każdej z pozycji faktury?

30



Czy konieczne jest oznaczenie grupy
towarów GTU dla sprzedaży towarów
z załącznika nr 15 poniżej 15 tys.?

31



Czy GTU służą do oznaczania
nieodpłatnego przekazania
towarów z art. 7 ust. 2 ustawy o
podatku od towarów i usług?

32



Czy kody grup towarów i usług
GTU, które służą do oznaczenia
pozycji w ewidencji sprzedaży,
należy stosować również do
transakcji zakupu skutkujących
pojawieniem się VAT należnego?

33



Oznaczenia GTU 01-13 w ewidencji sprzedaży
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GTU 01 - alkohol

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. A ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

Kody CN

2207

2208

2204

2205

2206 00

2203 00

2204 10

2204 21

2204 29 10

napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby
pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (art. 93-97)



GTU 01 - alkohol

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

• alkohol etylowy, o mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości (CN 2207 i 2208) oraz wyroby o mocy
alkoholu przekraczającej 22% objętości (CN 2204, 2205 i 2206 00)

• piwo (CN 2203 00) oraz mieszaniny piwa z napojami bezalkoholowymi, o ile objętościowa moc alkoholu w
tych wyrobach przekracza 0,5% objętości (CN 2206 00)

• wina musujące (CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i 2205) jeżeli mają korek w kształcie grzybka,
umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary,
oraz mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu od 1,2% do 15% objętości i cały alkohol etylowy
pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji

• wina niemusujące (CN 2204 i 2205), jeżeli mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu od 1,2% do 15%
objętości i cały alkohol etylowy pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, a dodatkowo o mocy od 15% do
18%, o ile nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających

• musujące napoje fermentowane (CN 2206 00 oraz 2204 10, 2204 21 i 2204 29 10), jeżeli mają korek w
kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co
najmniej 3 bary, oraz mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu od 1,2% do 13% objętości i cały alkohol
etylowy pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji

• niemusujące napoje fermentowane (CN 2204, 2205 oraz 2206 00), jeżeli mają rzeczywistą objętościową
moc alkoholu od 1,2% do 15% objętości i cały alkohol etylowy pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji



Czy sprzedaż usługi gastronomicznej,
w tym napojów alkoholowych –
podlega GTU 01?
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Czy sprzedaż środków do dezynfekcji
rąk (zawierających 75 % alkoholu)
należy oznaczyć GTU 01?

38



GTU 02 - paliwa

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

towary, o których mowa w art. 103 ust 5aa o VAT (benzyny lotnicze/silnikowe, gaz
płynny, oleje napędowe, oleje opałowe, paliwa typu benzyna/nafta do silników
odrzutowych, pozostałe oleje napędowe, paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, pozostałe
towary, o których mowa w art. 86 ust.2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w
załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN)

Kody CN

2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 
2710 12 41 
2710 12 45 
2710 12 49 
2710 12 51 
2710 12 59 
2710 12 90 
2207 20 00

2711 12
2711 13 
2711 14 00
2711 19 00
2710 19 43
2710 20 11

2710 19 62
2710 19 64 
2710 19 68 
2710 20 31 
2710 20 35 
2710 20 39 
2710 20 90
2710 12 70

2710 19 21
2710 19 46
2710 19 47
2710 19 48 
2710 20 15 
2710 20 17
2710 20 19



40

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

• benzyna silnikowa (CN 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i
przemysłowych, CN 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59,
2710 12 90 oraz 2207 20 00)

• gaz płynny (LPG) ( CN 2711 13, 2711 14 00 i 2711 19 00)
• olej napędowy (CN 2710 19 43 i 2710 20 11)
• olej opałowy (CN 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35,

2710 20 39, 2710 20 90)
• pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15,

2710 20 17, 2710 20 19)
• paliwa ciekłe i biopaliwa

GTU 02 - paliwa



Czy w przypadku importu lub
wewnątrzwspólnotowych nabyć
towarów, np. paliw, będzie
obowiązek stosowania kodów
GTU?
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GTU 03 - oleje

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. C ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

oleje opałowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (art.90)

Kody CN

od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem 2710 19 85 oraz smarów plastycznych 
zaliczanych do 2710 19 99

2710 20 90

3403, z wyłączeniem smarów plastycznych



GTU 03 - oleje

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

• oleje smarowe (w tym o kodzie CN 2710 20 90)
• pozostałe oleje (CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem CN 2710 19 85, tj.

olejów białych i ciekłej parafiny, oraz CN 2710 20 90, tj. smarów plastycznych)
• preparaty smarowe (CN 34 03, w wyłączeniem smarów plastycznych)



GTU 04 - tytoń

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. D ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów
nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (art. 98, art. 99a oraz art.
2 ust. 1 pkt 34-36)

Kody CN

bez względu na CN



GTU 04 - tytoń

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

• papierosy, tytoń do palenia, cygara oraz cygaretki (bez względu na CN)
• susz tytoniowy, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem 

tytoniowym
• roztwory przeznaczone do papierosów elektronicznych z nikotyną lub bez, w tym 

bazy do tych roztworów zawierające glikol lub glicerynę
• mieszaniny zawierające tytoń lub susz tytoniowy



GTU 05 - odpady

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. E ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (szklane, z tworzyw
sztucznych, gumowe, z papieru i tektury, zawierające metal)

PKWiU

38.11.49.0
38.11.51.0
38.11.52.0
38.11.54.0
38.11.55.0
38.11.58.0

38.12.26.0
38.12.27
38.32.2
38.32.31.0
38.32.32.0
38.32.33.0
38.32.34.0



GTU 05 - odpady

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

• poz. 79 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje
pływające (PKWiU 38.11.49.0)

• poz. 80: odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)
• poz. 81: odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
• poz. 82: pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0)
• poz. 83: odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)
• poz. 84: odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)
• poz. 85: niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)
• poz. 86: odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i

baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)
• poz. 87: surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)
• poz. 88: surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)
• poz. 89: surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
• poz. 90: surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)
• poz. 91: surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0)



Czy GTU 05 obejmuje również
usługi przetwarzania odpadów lub
zarządzania odpadami ?

48



GTU 06 - elektronika

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. F ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz.
7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (dyski SSD i HDD,
komputery, smartfony, aparaty fotograficzne, konsole do gier, oprogramowanie)

PKWiU

ex 20.59.12.0
ex 20.59.30.0
ex 22.21.30.0
ex 26.11.30.0
26.20.1
ex 26.20.21.0
ex 26.20.22.0
ex 26.30.22.0

ex 26.40.60.0
26.70.13.0
ex 28.23.26.0
ex 58.29.11.0
ex 58.29.29.0
ex 59.11.23.0



GTU 06 - elektronika
Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

• poz. 7: tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania
danych (PKWiU ex 20.59.12.0)

• poz. 8: kasety z tuszem bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego
przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)

• poz. 9: filia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0)
• poz. 59: procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)
• poz. 60: komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)
• poz. 61: jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0)
• poz. 62: urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski (SDD) (PKWiU ex 26.20.22.0)
• poz. 63: telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)
• poz. 65: konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z

elektronicznym wyświetlaczem (PKWiU ex 26.40.60.0)
• poz. 66: aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)
• poz. 69: kasety z tuszem i głowicą drukującą lub tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do

automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)
• poz. 94: pakiety systemów operacyjnych – wyłącznie dyski (SDD) (PKWiU ex 58.29.11.0)
• poz. 95: pakiety pozostałego o programowania użytkowego– wyłącznie dyski (SDD) (PKWiU ex

58.29.29.0)
• poz. 96: pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie

dyski (SDD) (PKWiU ex 59.11.23.0)



Czy jeżeli mamy leasing finansowy
np. kopiarek/drukarek to zaznaczamy
GTU 06?
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Czy sprzedaż akcesoriów
telefonicznych oraz części do celów
naprawczych smartfonów podlega
GTU 06?
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Czy sprzedaż urządzeń, których
częściami składowymi są dyski hdd
lub ssd podlega GTU 06?
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GTU 07 - pojazdy

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. G ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

pojazdy oraz części samochodowe (ciągniki, samochody osobowe, ciężarowe,
specjalne, do przewozu osób, nadwozia, podwozia, części i akcesoria typu: dźwignia
biegów, amortyzatory, zderzaki, hamulce, koła, układy zawieszenia itd.)

Kody CN

wyłącznie: od 8701 do 8708 

8708 10



GTU 07 - pojazdy

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

• CN 8701: Ciągniki, w tym m.in. ciągniki drogowe do naczep, ciągniki gąsiennicowe, ciągniki
rolnicze i stosowane w leśnictwie

• CN 8702: Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
• CN 8703: Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do

przewozu osób (inne niż objęte poz. 8702), włącznie z samochodami osobowo-
towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

• CN 8704: Pojazdy silnikowe do transportu towarów
• CN 8705: Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż zasadniczo przeznaczone

do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi
samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki, zamiatarki, polewaczki, przewoźne
warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

• CN 8706: Podwozia wyposażone w silniki do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701-
8705

• CN 8707: nadwozia (włączając kabiny) do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701-8705
• CN 8708: Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701-8705, w tym

m.in. zderzaki, hamulce, skrzynie biegów, koła, układy zawieszenia, amortyzatory,
chłodnice itp.



Czy w ramach umowy leasingu
samochodu, wystawienie faktury dot.
kolejnych rat leasingowych podlega GTU
07?
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Czy sprzedaż filtrów paliwa/oleju,
które mogą być wykorzystane
zarówno w silnikach
samochodowych, jak i silnikach
służących w innych niż samochody
maszynach podlega GTU 07?
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Czy sprzedaż szyb samochodowych
lub opon podlega GTU 07?
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Czy usługa serwisowa/warsztatowa
będzie podlega GTU 07? Co jeśli faktura
za naprawę zawiera w osobnych
pozycjach wyszczególnienie części
samochodowych?
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Czy faktura z tytułu najmu samochodu
osobowego podlega GTU 07?
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Czy sprzedaż samochodu przez komis
podlega GTU 07?
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GTU 08 – metale

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. H ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr
12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
(stopy srebra, platyny i złota w postaci półproduktu, pręty ciągnione na zimno oraz
kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, aluminium itd.)

PKWiU

ex 71
ex 9602
ex 9706.00.00

24.31.20.0.
24.32.10.0
24.32.20.0
24.33.11.0
24.33.20.0
24.34.11.0
24.41.10.0

ex 24.41.50.0
24.42.11.0
ex 24.45.30.0
ex 32.12.13.0



GTU 08 – metale

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

• w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT (np. stopy srebra, platyna, iryd, czy
złoto o wysokiej czystości, w tym a także wyroby z bursztynu czy biżuteria
artystyczna)

• w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. pręty,
druty, kątowniki, profile, wyroby płaskie walcowane, arkusze żeberkowe,
aluminium, odpady i złom metali nieszlachetnych, a także biżuteria i jej części oraz
pozostałe wyroby jubilerskie, w tym niekompletne wyroby jubilerskie –
niewykończone, a także nieobrobione plastyczne, inaczej niż do stanu półproduktu:
srebro, złoto, platyna)

Każdorazowo, decydujące znaczenie ma klasyfikacja statystyczna PKWiU, a także jej
ograniczenie do ściśle określonej grupy wyrobów [ex] (np. poz. 45 – PKWiU
ex24.41.50.0).



GTU 09 – leki i wyroby medyczne

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. I ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o
którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 

Dotyczy wyłącznie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem 
dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanych w okresowo 
sporządzanym wykazie Ministra Zdrowia i objętych zakazem sprzedaży za granicę.

(http://dziennikmz.mz.gov.pl/compatible/KeywordsSearch/55)

❑ tabletki ❑ proszki do inhalacji❑ kapsułki ❑ roztwory, zawiesiny, do wstrzykiwań lub infuzji



Faktura została wystawiona przed dostawą
leków. W terminie wystawienia faktury leki nie
były wymienione na liście produktów
zagrożonych niedoborem. W dacie dostawy leki
są na liście produktów zagrożonych niedoborem.
Czy w JPK_VAT z deklaracją oznaczając faktury
GTU_09, należy kierować się datą wystawienia
faktury czy datą dostawy?
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GTU 10 – budynki

§ 10 UST. 3 PKT 1 LIT. J ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

budynki, budowle i grunty

…ale nie

Dostawa budynków lub budowli, ale nie części budynków lub budowli, 
a więc z wyłączeniem:

❑ lokali mieszkalnych 
❑ lokali użytkowych,
❑miejsc postojowych.



Czy sprzedaż lokalu użytkowego
z udziałem w gruncie powinno
mieć oznaczenie GTU10?
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Czy usługi Dewelopera związane z
budową domków jednorodzinnych,
bloków podlega GTU10?
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Czy sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania gruntu, przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntu na
własność oraz ustanowienie prawa
wieczystego gruntu należy w nowym
JPK_VAT z deklaracją oznaczać GTU_10?
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Czy oznaczenie GTU_10 należy
stosować również do leasingu
finansowego budynku, budowli,
gruntów?
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GTU 11 – emisja gazów

§ 10 UST. 3 PKT 2 LIT. A ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych

Emisja gazów cieplarnianych dotyczy

❑ dwutlenku węgla (CO2)
❑ podtlenku azotu (N2O)
❑ perfluorowęglowodorów (PFCs)

*obejmuje przede wszystkim świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu energią
elektryczną, gazem, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji związków /
substancji gazów cieplarnianych.



GTU 12 – usługi niematerialne

§ 10 UST. 3 PKT 2 LIT. B ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych,
zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices),
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych

PKWiU + znaczenie słownikowe

Rozporządzenie dotyczące jpk, ustawa o VAT, ani żadne inna ustawa podatkowa nie
definiuje usług niematerialnych. Stąd zasadą jest odniesienie się do powszechnego
znaczenia określonych pojęć i definicji słownikowej.

Pomocne jest także odniesienie się do innych norm podatkowych, które odnoszą się do tego
rodzaju usług, a szczególności do interpretacji przepisów dotyczących limitowania kosztów
podatkowych (15e CIT) lub podatku u źródła.



GTU 12 – usługi niematerialne

Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Finansów GTU 12 ma zastosowanie do
następującego rodzaju świadczeń:

• doradczych (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z
zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14,
69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3,
71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,

• księgowych: 69.20.2
• prawnych: 69.1
• zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11,

68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
• marketingowych: 73.11.12
• firm centralnych: 70.1
• reklamowych: 73.1
• badania rynku i opinii publicznej: 73.2
• badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
• usług szkoleniowych: 85.



GTU 12 – usługi niematerialne (doradztwo)

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

Doradztwo powinno być rozumiane jako: udzielenie porady, wskazanie sposobu
postępowania, przedstawienie zaleceń, czy optymalnych rozwiązań.

Co istotne jako usługę doradczą postrzegać należy każde wskazywanie najlepszych,
najskuteczniejszych rozwiązań, których zastosowania wymaga dany problem, realizacja
celu, procesu czy struktury zadania lub ciągu zadań.

Omawiane doradztwo obejmuje również:
• pomoc w rozwiązywaniu problemów,
• przygotowanie i przekazywanie informacji służących rozwiązaniu kompleksowych

problemów,
• przekazywanie specyficznej wiedzy, celem usprawnienia działań,
• identyfikacja i rozwiązywanie problemów,
• przekazywanie zaleceń dotyczących usprawniania działań oraz pomoc w ich

wdrożeniu,
• dawanie wskazówek dotyczących postępowania.



GTU 12 – usługi niematerialne (doradztwo)

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

Doradztwo to również usługi doradztwa związane z zarządzaniem:

• strategicznym (PKWiU 70.22.11.0)
• finansami (PKWiU 70.22.12.0)
• rynkiem (PKWiU 70.22.13.0)
• zasobami ludzkimi (PKWiU 70.22.14.0)
• produkcją (PKWiU 70.22.15.0)
• łańcuchem dostaw (PKWiU 70.22.16.0)
• procesami gospodarczymi (PKWiU 70.22.17.0)



GTU 12 – usługi niematerialne (zarządzanie)
Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

Usługi zarządzania procesami gospodarczymi poprzez zapewnienie klientowi pakietu usług łączących
zaawansowane technologie informatyczne z pracą (manualną lub profesjonalną w zależności od przyjętego
rozwiązania), maszynami, obiektami, dostarczaniem infrastruktury dla usług komputerowych (hosting) do
zarządzania procesami gospodarczymi, przykładowo w zakresie:

• finansów (przetwarzanie transakcji finansowych, obsługa kart kredytowych, usługi płatnicze, usługi
udzielania pożyczek (kredytów)),

• zasobów ludzkich (administrowanie zasiłkami, opracowywanie listy płac, administrowanie personelem),

• zarządzania łańcuchem dostaw (zarządzanie zapasami, usługi związane z zamówieniami, usługi logistyczne,
planowanie produkcji i obsługa zamówień),

• zarządzania relacjami z klientami (help desk, call centre, obsługa klienta),

• wymiany handlowej w obrębie jednego sektora lub branży przemysłu (elektrycznego, chemicznego,
naftowego),

• pozostałych procesów gospodarczych zabezpieczających potrzeby klienta.



GTU 12 – usługi niematerialne (head offices)
Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Finansów usługi te sklasyfikowane zostały w
grupowaniu PKWiU 70.1, a więc w Dziale 70 pt.: Usługi firm centralnych (head offices);
usługi związane z zarządzeniem.

Zgodnie z objaśnieniami GUS dział ten obejmuje m.in.:

• usługi doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych
jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia
rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności
zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,

• usługi firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi
jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.

Jednocześnie w grupowaniu PKWiU 70.10.10.0 wprost ujęto „Usługi firm centralnych
(head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”, które swoim
zakresem obejmują świadczenia związane z kontrolowaniem i zarządzaniem innymi
przedsiębiorstwami.



GTU 12 – usługi niematerialne (reklama)

Szczegółowy opis wybranych usług / towarów objętych przedmiotowym oznaczeniem

Reklama i marketing jako świadczenia dotyczące projektowania i realizowania kampanii
reklamowych i ich umieszczania w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach,
jak również projektowanie miejsc na cele reklamowe. Ich celem jest zwiększenie sprzedaży i
rozpowszechnianie informacji o istnieniu firmy lub jej towarach/usługach (PKWiU 73.1)

W tym zakresie, objęte GTU 12 usługi dotyczą w szczególności następujących grup PKWiU:

• 73.11.11.0 Kompleksowe usługi reklamowe związane z planowaniem, tworzeniem i
realizacją: reklam, ilustracji, plakatów, scenariuszy, materiałów filmowych i reklamowych, a
także organizowanie kampanii reklamowych marketingu bezpośredniego lub reklamy
bezpośredniej,

• 73.11.12.0 Rozwijanie i organizacja kampanii reklamowych marketingu bezpośredniego, tj.
wysyłanie materiałów reklamowych i promocyjnych bezpośrednio do konsumentów (zamiast
przez mass media),

• 73.11.13.0 Tworzenie podstawowych idei reklamowych, dobór słownictwa.



Czy GTU 12 ma zastosowanie
również do sprzedaży zagranicznej,
np. gdy świadczymy usługi
marketingowe innej spółce z kraju
Unii?
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Czy GTU 12 ma zastosowanie dla
usług ubezpieczeniowych lub
pośrednictwa ubezpieczeniowego?
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Czy GTU 12 będzie dotyczyło usługi
badania laboratoryjnego właściwości
fizyko-chemicznych materiałów lub
badań klinicznych leków?
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Czy sprzedaż dotycząca opłat
licencyjnych za używanie praw do
znaków towarowych lub sprzedaż
praw autorskich podlega
oznaczeniu GTU 12?
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Czy faktury sprzedaży za
pozycjonowanie strony internetowej,
pozycjonowanie serwisu, usługi IT
lub usługi projektowe związane z
oprogramowaniem podlegają
oznaczeniu GTU 12?
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Czy pod usługi reklamowe będzie
podlegać również usługa
udźwiękowienia czy stworzenia
reklamy telewizyjnej (tzw.
postprodukcja)?

84



Czy w przypadku importu usług, np. 
niematerialnych, będzie obowiązek 
stosowania kodów GTU?
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GTU 13 – transport i magazynowanie

§ 10 UST. 3 PKT 2 LIT. C ROZPORZĄDZENIA JPK VAT

usługi transportowe i gospodarki magazynowej

PKWiU

ex 49.4
ex 51.1

*Jeżeli mamy do czynienia z inną usługą transportową niż objęta ww. grupowaniem lub z
usługą objętą ww. grupowaniem ale niebędącą usługa transportową to, oznaczenie GTU
nie znajdzie zastosowania.

Analogicznie w przypadku usług magazynowania.



GTU 13 – transport i magazynowanie

Pozostały transport drogowy towarów (PKWiU 49.41.19.0)

Uwaga:

Nie dotyczy usług pocztowych i kurierskich, do których zastosowanie znajduje PKWIU
53.10.0 i 53.20.0.

W tym nie obejmuje usług transportu: kolejowego, morskiego, czy lotniczego, a także
usług związanych z wynajmem samochodów ciężarowych z kierowcą, czy
przeprowadzkowych.

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKWiU 52.10.13.0), z
wyłączeniem magazynowania i przechowywania towarów we własnych obiektach.

Uwaga:

Nie dotyczy usług najmu lub zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi, a
także usług wspomagających transport (np. spedycji, przeładunku towarów,
etykietowania).



Czy transport żywności podlega
oznaczeniu GTU 13?
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Czy przewóz osób podlega
oznaczeniu GTU 13?
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Czy faktura sprzedaży na usługę
transportową dotyczącą dostawy towarów
zafakturowanych na oddzielnej fakturze
podlega oznaczeniu GTU 13? Co jeśli usługi
transportowe na fakturze sprzedaży
produktów ujęte są w ostatniej pozycji
faktury?
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Czy refaktura kosztu transportu
towarów podlega oznaczeniu
GTU 13? Co jeśli dotyczy to usługi
kurierskiej?
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Czy świadczenie usługi
spedycyjnej (przez podatnika nie
posiadającego własnych środków
transportu) podlega oznaczeniu
GTU 13?
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Czy usługa najmu powierzchni
magazynowej podlega oznaczeniu
GTU 13?
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Czy usługa pakowania paczek,
rozładunku i prace logistyczne na
terenie magazynu kontrahenta
podlega oznaczeniu GTU 13?
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GTU - podsumowanie

9



CZĘŚĆ EWIDENCYJNA SPRZEDAŻY:
oznaczenie procedur / zasad opodatkowania

9



Oznaczenie procedury podatkowej

1 Urząd Skarbowy ocenił, czy ewidencjonowana faktura 
dotyczy określonej procedury podatkowej i mógł 
weryfikować częstotliwość jej występowania.

NOWOŚĆ pozwalająca aby: 
Oznaczenie to będzie dokonywane
poprzez wybór wartości „1” w
danym polu.

Jeżeli przedmiotem transakcji
udokumentowanej fakturąsą usługi
budowlane na kwotę ponad 15.000
zł sprzedane na rzecz podmiotu
powiązanego, podatnik wpisuje
wartość „1” odpowiednio w polu
„MPP” oraz„TP”.



Oznaczenie procedury podatkowej

sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Art. 2 pkt 23 i art. 23 VAT.

Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego

rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest
państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana
jest na rzecz:

❖ podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości
dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w
art. 9, lub

❖ innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.



Czy oznaczenie SW dotyczy
również wysyłki w Polsce?
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Oznaczenie procedury podatkowej

usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne

Art. 2 pkt 25a), 25b) oraz 26) i 28k VAT.

Usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju
informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w
tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i
odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych

*Z uwzględnieniem treści art. 6a, 6b i 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
Urz.UE L77 z23.03.2011, str. 1, zpóźn. zm.)



Czy oznaczenie EE dotyczy
wyłącznie sprzedaży dla
podmiotów nie prowadzących
działalności gospodarczej?
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Jakich transakcji dotyczy oznaczenie EE? Czy
refaktura - przez pracodawcę na rzecz
pracownika - kosztów prywatnych rozmów
telefonicznych podlega również oznaczeniu
EE, czy tylko jeśli miejscem świadczenia tych
usług jest terytorium innego państwa?



Oznaczenie procedury podatkowej

istniejące powiązania osobowe lub kapitałowe

Art. 32 ust. 2 pkt 1 VAT.

Świadczenia realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych

*gdy jeden podmiotwywiera znaczącywpływnaconajmniej jeden innypodmiot,

lub

wpływ takima ten sam innypodmiot lub małżonek, krewny lubpowinowaty dodrugiego stopnia

lub

mowa jest o spółce niemającej osobowości prawnej i jejwspólnikach

lub

mowa jest opodatniku i jego zakładzie zagranicznym



Oznaczenie procedury podatkowej

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (TT_WNT) lub dostawa (TT_D) realizowana
w ramach transakcji trójstronnych (działania pośrednika)

Art. art. 135-138 VAT. (TT_WNT)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT
w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8
ustawy o VAT

Art. art. 135-138 VAT. (TT_D)

dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w
ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8
ustawy



Oznaczenie procedury podatkowej

turystyka i antyki

Art. art. 119 VAT. (MR_T)

świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach VAT - marża

Art. art. 120 VAT. (MR_UZ)

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
opodatkowanych na zasadach VAT – marża



Oznaczenie procedury podatkowej

wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT) następujące po imporcie

Import towaru w procedurze 42

wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach
procedury celnej 42

*dotyczy towarów, które nigdy nie były towarami unijnymi, np. CN -> PL -> DE

Import towaru w procedurze 63.

wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach
procedury celnej 63 (tzw. re-import)

*dotyczy towarów, które kiedyś były towarami unijnymi, zostały wywiezione, a kolejna są
przedmiotem importu, np. PL -> UKR -> PL -> FR

Import, w którym podatnik nie musi odprowadzić VAT, ponieważ import towarów, które następnie będą
przedmiotem WDT, podlega zwolnieniu.



Oznaczenie procedury podatkowej

obrót bonami

art. 8a ust. 1 i art. 2 pkt 41-45 VAT (B_SPV)

transfer bonu jednego przeznaczenia (SPV) dokonany przez podatnika działającego we własnym
imieniu

art. 8a ust. 4 i art. 2 pkt 41-45 VAT (B_SPV_Dostawa)

dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia (SPV) na
rzecz podatnika, który wyemitował bon

art. 8b ust. 2 i art. 2 pkt 41-45 VAT (B_MPV_Prowizja)

świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego
przeznaczenia (MPV)



Oznaczenie procedury podatkowej

obrót bonami

oznaczenie dostawy/usługi bonu SPV

transfer dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, uznaje się za dostawę
towarów lub świadczenie usług objętych tym bonem

gdy transferu dokonuje ten, który nie wyemitował bonu, uznaje się, że dokonał odpowiednio dostawy towarów
usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon.

oznaczenie pośrednictwa w ramach bonu MPV

gdy transferu dokonuje podatnik inny niż podatnik faktycznie dokonujący dostawy lub świadczenia
usług, opodatkowaniu podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować,
takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu



Czy sprzedaż bonów jednego
przeznaczenia na paragon musi
zostać oznaczona odpowiednim
kodem GTU? Czy dotyczy to tylko
sprzedaży bonów na fakturę?
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Czy sprzedaż usług pośrednictwa
ubezpieczeniowego powinna być
oznaczona "B_ MPV_PROWIZJA, czy
dotyczy to wyłącznie pośrednictwa w
sprzedaży bonów?
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Oznaczenie procedury podatkowej

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)

Art. 108a ust. 1a VAT.

transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, gdy dotyczą towarów lub

usług objętych treścią załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a wartość ogółem faktury przewyższa równowartość 15 tys.
zł



Czy faktura sprzedaży (zawierająca
produkty z załącznika nr 15)
wystawiona po 01.10.2020 r., poniżej
wartości 15.000 zł brutto, niemniej
zawierająca adnotację MPP będzie
traktowana jako błędna?
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Czy faktura końcowa na wartość do zapłaty
5.000 zł, rozliczona zaliczką na kwotę
16.000 zł, gdzie wartość towaru to łącznie
21 000 zł (brutto) podlega oznaczeniu
MPP? Czy oznaczeniu takiemu podlega
wyłącznie faktura zaliczkowa na kwotę
16.000 zł?
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Czy faktura zakupu usług
serwisowych powyżej 15.000 zł
(brutto) powinna być oznaczona
MPP?
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Czy ciągła sprzedaż towarów
wrażliwych do kontrahenta,
jednak opiewająca na kwoty
poniżej 15.000 zł (brutto)
powinna być oznaczona MPP?
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Czy umieszczenie na fakturze towarów
z załącznika nr 15 o wartości mniejszej
niż 15.000 zł wraz z pozostałymi
towarami, których wartość sprawia, że
faktura przekracza 15.000 zł (brutto)
ma znaczenie dla zastosowania
znacznika MPP?
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Czy mimo zmian w JPK, podatnik
może na każdej fakturze (bez
ujemnych konsekwencji)
zamieszczać oznaczenie MPP?

117



Czy w momencie wystawienia faktury
korygującej sprzedaż towarów/ usług
wrażliwych, która powoduje zwiększenie
wartości faktury pierwotnej do kwoty
powyżej 15.00 zł (brutto), faktura pierwotna
i korygująca powinna zostać oznaczona MPP?
Czy powód wystawienia korekty ma tu
znaczenie?
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Czy oznaczenie MPP dotyczy
wyłącznie sprzedaży?
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CZĘŚĆ EWIDENCYJNA ZAKUPÓW:
oznaczenie dokumentów zakupu

9



Dokument zakupu

MK Faktury wystawione przez podatnika 
będącego dostawcą lub usługodawcą, 
który wybrał metodę kasową.

VAT_RR Faktury VAT RR, dotyczące nabycia 
produktów rolnych od rolnika 
ryczałtowego.

WEW
Dokumenty wewnętrzne wpływające na 
wysokość podatku VAT naliczonego, np. 
dot. zmiany sposobu wykorzystywania 
samochodu, korekty naliczonego dot. 
zmiany przeznaczenia środków trwałych.



CZĘŚĆ EWIDENCYJNA:
oznaczenie procedury podatkowej (zakup)

9



MPP

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu
podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto
wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów
lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do
ustawy.

Jeśli nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie
towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy,
a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez
wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”
również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie
MPP.!



MPP

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu 
towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 
33a ustawy (pole opcjonalne). 



Sprzedaż na rzecz osób fizycznych / 
faktura do paragonu / faktury 
uproszczone

9



Sprzedaż na rzecz osób fizycznych

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych

Sprzedaży z kas rejestrujących należy natomiast ująć na podstawie raportu okresowego (RO).



W jaki sposób stosować oznaczenie „RO”?
Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją
możliwe jest wykazywanie każdego
paragonu z osobna w przypadku sprzedaży
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej?
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Czy przy wprowadzeniu do
nowego JPK_VAT z deklaracją
miesięcznego raportu sprzedaży z
kasy rejestrującej należy odznaczać
poszczególne grupy towarów i
usług według symboli GTU_01-
GTU_13?



Faktura do paragonu

Zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych (paragon musi zawierać NIP nabywcy)

Art. 106b ust. 5 i 7 VAT.

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej

paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej

wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na

potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

*Powyższe nie ma zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych,
z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.



Faktura do paragonu

Sankcje dla wystawcy (sprzedającego)

Art. 106b ust. 6 VAT.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy

ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100%
kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn
ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego
zobowiązania podatkowego nie ustala się.



Faktura do paragonu

Sankcje dla nabywcy 

Art. 109a VAT.

W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w art. 109 ust. 3, wystawionej dla

niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za

pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu

podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty

podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą
odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego
zobowiązania podatkowego nie ustala się.



Faktura do paragonu – brak ujęcia w deklaracji

W deklaracji nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i
podatku należnego z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług
udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
(oznaczonych FP).

Podstawa opodatkowania oraz wartość podatku należnego wynikająca z
faktur oznaczonych „FP” bowiem ujęta w deklaracji w polach dotyczących
odpowiednich stawek na podstawie danych ze zbiorczych dokumentów
wewnętrznych zawierających informację o sprzedaży z kas rejestrujących.



Faktura uproszczona

Brak oznaczenia „FP”
Fakturę uproszczoną stanowi paragon, jeśli:

❖ zawiera NIP nabywcy,

❖ obejmuje kwotę do 450 zł /100 euro brutto.

Faktura uproszczona, na potrzeby
JPK powinna być traktowana
jak zwykła faktura VAT.

W efekcie, należy ją ująć odrębnie w
pliku JPK podając jej numer, a w
wierszach dotyczących nazwy i
adresu kontrahenta należy wskazać:
„BRAK”.

Taki stan obowiązuje obecnie i
będzie obowiązywał od 01 stycznia
2021 roku.

W okresie od 01 października do 31
grudnia 2020 roku wyłączono
obowiązek odrębnego
prezentowania w JPK faktur
uproszczonych, ujętych zbiorczo w
raportach z kas fiskalnych.



Jak oznaczamy fakturę sprzedaży
do paragonu?
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Czy podatnik może wystawiać
faktury do każdego paragonu i
czy oznaczenie FP znajdzie
zastosowanie?
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W jaki sposób ujmować faktury
wystawione do paragonu, jeżeli
nabywcą jest podatnik w rozumieniu
ustawy o podatku od towarów i
usług?



TERMIN KOREKTY I AUTOKOREKTY 
JPK

9



W grudniu 2020 r. u podatnika
pojawiła się konieczność
złożenia korekty JPK_VAT za
luty 2020 r. Jaką strukturę
JPK_VAT należy użyć do korekty
JPK_VAT za luty 2020 r.?
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Autokorekta pliku JPK

Art. 109 ust. 3e ustawy o podatku od towarów i usług.

W terminie 14 dni od dnia:

1) stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
2) zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji

– podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji.



WEZWANIE DO KOREKTY JPK

9



Korekta pliku JPK na wezwanie naczelnika US

Art. 109 ust. 3f ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają
przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich

skorygowania, wskazując te błędy.

Art. 109 ust. 3g ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 3f, przesyła, na zasadach

określonych w art. 99 ust. 11c, do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w
wezwaniu lub składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.



SANKCJE ZA BRAK KOREKTY JPK

9



Błędy w pliku JPK - sankcje

Art. 109 ust. 3h ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g:

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po
terminie,
2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

- naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości

500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.

Art. 109 ust. 3i ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisu ust. 3h nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam
czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.



KKS

9



Błędy w pliku JPK - KKS

Art. 61a [Przesłanie księgi po terminie lub wadliwej]

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

dot. odzwierciedlenia zapisów rejestru VAT w części ewidencyjnej JPK

od 20 tys. zł do 8 mln zł

od 260 zł do 5200 zł (w przypadku nałożenia mandatu przez US)

/ do 52 tys. zł (w przypadku nałożenia mandatu wyrokiem sądu)
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