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Hogart in numbers 5



Specjalistyczne moduły IT 
odpowiadające na wymagania prawne w Polsce

Gotowe i programowane na zamówienie

• Hogart eFakturowanie

• Hogart Windykacja

• Hogart Banking

• Hogart Workflow

• Hogart Web Services

• Hogart eDocuments emailing PDF 

• Hogart Odsetki

• Hogart Intrastat
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• Hogart JPK (wszystkie struktury)

• Hogart eSprawozdania

• Hogart eDeklaracje

• Hogart Biała Lista (w tym VIES)

• Hogart ZSMOPL

• Hogart Podatek PŚT

• Hogart RODO
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NOWA STRUKTURA PLIKU JPK VAT 
– ISTOTNA ZMIANA ZASAD RAPORTOWANIA  OD 1 PAŹDZIERNIKA  2020 R.

2



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 

Przesunięcie wejścia w życie do 1 października 2020 r. (tarcza 4.0) !

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.

LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT – NOWY JPK VAT



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

LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT – NOWY JPK VAT



Stan prawny od 1 lipca 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

LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT – NOWY JPK VAT



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 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
danympolu.

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.



GTU 01 - alkohol

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

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

Kody CN

2207

2208

2204

2205

2206 00

2203 00

2204 10

2204 21

2204 29 10

❑ Wyroby o mocy alkoholu pow. 1,2 %

❑ Wyroby o mocy pow. 22%

❑ Mieszaniny piwa z napojami bezalkoholowymi o mocy pow. 0,5%

❑ Napoje zawierające alkohole etylowy

❑ Wina i napoje musujące/niemusujące o mocy do 13/ 15 /18%



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

❑ Benzyna silnikowa,

❑ Benzyna lotnicza,

❑ Nafty,

❑ Oleje napędowe do silników
odrzutowych,



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, wyłączeniem 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) 
oraz smarów plastycznych zaliczanych do 2710 19 99

2710 20 90

3403, z wyłączeniem smarów plastycznych

❑ Oleje napędowe, opałowe,
smarowe do przeprowadzania
specyficznego procesu (np. oleje
reduktorowe, przekładniowe,
sprężarkowe, hydrauliczne)



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
❑ Papierosy

❑ Tytoń do palenia,

❑ Cygara, cygaretki,

❑ Szusz – tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem
tytoniowym,

❑ Płyny i roztwory do papierosów elektronicznych, z nikotyną lub bez, lecz
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

W tym: wraki przeznaczone do złomowania inne
niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
przykładowo:

❑ złom pojazdów samochodowych,

❑ złom elektroniczny (RTV/AGD)



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, wyłącznie tonery
ex 20.59.30.0, wyłącznie kasety z tuszem
ex 22.21.30.0, wyłącznie folia stretch
ex 26.11.30.0, wyłącznie procesory
26.20.1
ex 26.20.21.0, wyłącznie dyski HDD
ex 26.20.22.0, wyłącznie dyski SSD
ex 26.30.22.0, wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

ex 26.40.60.0, z wyłączeniem części i akcesoriów 
26.70.13.0
ex 28.23.26.0, wyłącznie kasety z tuszem
ex 58.29.11.0, wyłącznie dyski SSD
ex 58.29.29.0, wyłącznie dyski SSD
ex 59.11.23.0, wyłącznie dyski SSD



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

❑ Ciągniki drogowe, gąsiennicowe, rolnicze,
stosowane w leśnictwie,

❑ Pojazdy do przewozu pow. 10 os. łącznie z
kierowcą,

❑ Pozostałe pojazdy do przewozu osób, w tym kombi
oraz wyścigowe,

❑ Pojazdy do przewozu towarów, w tym betoniarki,
cysterny, dźwigi, pojazdy strażackie, przewoźne
warsztaty, zamiatarki, polewaczki



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

❑ Biżuteria artystyczna,

❑ Wyrobu z bursztynu,

❑ Nieobrobione plastyczne, inaczej niż do
stanu półproduktu, w tym w postaci
proszku: srebro, złoto, platyna,

❑ Niekompletne wyrobu jubilerskie
(niewykończone),

❑ Części biżuterii



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 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



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.



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).

70.22.11.0
70.22.12.0
70.22.13.0
70.22.14.0
70.22.15.0
70.22.16.0
70.22.17.0

73.1
73.20.1
73.20.20.0
70.10.10.0
69.20.40.0
63.11.11.0

❑Marketing, promocja, reklama i wszelkie inne formy 
informowania o podmiocie lub jego produktach /usługach

❑Zarządzanie i kontrola biznesem, strategią,  polityką, finansami 
firmy, w tym produkcją, czy łańcuchami dostaw

❑Wszelkiego rodzaju doradztwo, porady i wskazania sposobu 
postępowania



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, które jednak nie dotyczą magazynowania i
przechowywania towarów we własnych obiektach, czy też usług
najmu lub zarządzania magazynami własnymi lub
dzierżawionymi.

Nie dotyczy:

❑ usług kurierskich,
❑ przeprowadzonych
❑ wynajmu samochodów 

ciężarowych
❑ wynajmu i zarządzania 

powierzchnią magazynową
❑ magazynowania własnych 

towarów



CZĘŚĆ EWIDENCYJNA:
oznaczenie procedury podatkowej (sprzedaż)
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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
danympolu.

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.



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.)



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 podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot,

lub

wpływ taki ma ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia

lub

mowa jest o spółce niemającej osobowości prawnej i jej wspólnikach

lub

mowa jest o podatniku 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



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



CZĘŚĆ EWIDENCYJNA:
oznaczenie procedury podatkowej (zakup)
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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). 



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.



CZĘŚĆ EWIDENCYJNA:
oznaczenie dokumentów zakupu
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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 DEKLARACYJNA:
faktura do paragonu bez ujęcia w V_DEK
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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 do paragonu a faktura 
uproszczona i rozliczenie z kasy fiskalnej 
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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 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 będzie obowiązywał od 01
stycznia 2021 roku.

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



Dokumenty wewnętrzne
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Oznaczenie „WEW”

Oznaczenie stosowane do dokumentów wewnętrznych
mających wpływ na udokumentowanie naliczenia VAT

należnego, są bez wpływu na oznaczenia GTU.

GTU nie obejmie
nieodpłatnych przekazań, czy
nieodpłatnego świadczenia
usług uznawanych na gruncie
VAT za czynności
opodatkowane, zrównane z
odpłatną dostawą, czy
odpłatnym świadczeniem
usług.

❑ Gratisy, prezenty, upominki pow. 100 zł

❑ Świadczenia na rzecz pracowników

❑ Zużycie towarów na cele osobiste

❑ Świadczenia usług niezwiązanych z działalnością gospodarczą

❑ WNT

❑ Import usług
❑ Dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca

!



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA RAPORTOWANIA
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Sposób wypełnienia części ewidencyjnej

Wielkości liter nie mają znaczenia.1

Numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu należy ująć w ewidencji w całości,
zgodnie z ich oryginalną pisownią. Nie należy pomijać części oznaczeń takich dokumentów.

2

Podatnicy w ewidencji pozwalającej na rozliczenie podatku powinni ujmować faktury i

dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego.
4

!

!

Podatnik wykazuje w ewidencji dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego tylko
w takim zakresie, w jakim przysługuje mu prawo do odliczenia, np. w przypadku odliczenia
VAT od samochodów 50 % netto i 50 % VAT.

3



Korekta JPK

Korekta pliku JPK VAT za okres sprzed zmiany przepisów dokonana po zmianie 
przepisów

Korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K i JPK VAT(3), złożonych pierwotnie na starych zasadach, również składane będą według
starych zasad.

Oznacza to, że korekta miesiąca lutego 2020 r. dokonywana fizycznie w listopadzie 2021 r. będzie musiała odbyć się na takich
zasadach jakie obowiązywały w lutym 2020 r., tj. korekta osobno deklaracji VAT-7 (VAT-7K) oraz pliku JPK VAT(3).



Korekta ewidencji bez korekty deklaracji

Korygując wyłącznie ewidencje, podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element Deklaracja. W części nagłówek
puste pozostają zaś KodFormularzaDekl oraz WariantFormularzeDekl.

Korekta pliku JPK_VAT - wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu np. na
termin zwrotu VAT wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku.



Korekta deklaracji bez korekty ewidencji

Korygując wyłącznie deklarację, podatnik w schemacie głównym pozostawia puste elementy: SprzedazWiersz,
SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Nagłówek wypełniane są pola: KodFormularzaDekl,
WariantFormularzaDekl.

Dokonanie korekty wyłącznie w części deklaracyjnej, np. zmiana wysokości kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji, nie
będzie miała wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej.



TERMIN KOREKTY JPK
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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
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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
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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
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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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Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT?

Co należy zmienić w systemach ERP?

Hogart JPK_V7M proces: walidacja, podgląd, 
edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja, UPO.

JPK_V7M wg Hogart

- Moduł automatycznego nadawania kodów GTU

- JPK(3) => JPK V7 Hogart KONWERTER

- SAP importer raportów VAT

- Wersja angielska oprogramowania

Nowości
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Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT?



JPK_V7M

Zmiany w strukturze 8.05.2020r.
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Wnioski:
- nie ma wpływu na obsługę JPK_VAT przez użytkownika
- wymaga technicznej aktualizacji schematów



JPK_V7M

Aktualizacja dokumentacji w czerwcu 2020r.
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Miała miejsce aktualizacja dokumentacji JPK - Czerwiec 2020r. 
W tym dodano sporo pytań i odpowiedzi



JPK_V7M

Zmiany w lipcu i sierpniu
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JPK_V7M

Zmiany w lipcu i sierpniu
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JPK_V7M

Jakie zmiany?

76

VAT7

Trzecia nowa 
podstruktura 
będąca deklaracją

sprzedaż wiersze 

Nowe 
kodyfikacje w 
podstrukturze

zakup wiersze

Nowe kodyfikacje 
w podstrukturze

Ciekawostka:
Ustawodawca dla sprzedaży i zakupów zrezygnował z pól:

-adres nabywcy oraz 
-adres kontrahenta



Sprzedaż wiersz – nowe kodyfikacje
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oznaczenia dodatkowe, 
pola: 

SW, EE, TP, TT_WNT, 
TT_D, MR_T, MR_UZ, 

I_42, I_63, B_SPV, 
B_SPV_DOSTAWA, 

B_MPV_PROWIZJA, MPP

kody typów towarów i 
usług 

(pola od GTU_01 do 
GTU_13)

kod TypDokumentu

(wartości: RO, WEW, FP)



Typy towarów i usług
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GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. 

GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 
wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 
20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. 

GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzo

GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy. 

GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. 

GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10. 

GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych 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. 

GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). 

GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów. 

GTU_11 Świadczenie usług 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532). 

GTU_12 Świadczenie usług 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. 

GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. 



TypDokumentu
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RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego 
zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących; 

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: 
przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów 
należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy 
dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych 
nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej; 

FP - w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d 
ustawy. 

Faktury do paragonów będą ujmowane w ewidencji VAT w 
okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. 
Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku 
należnego za ten okres.



Oznaczenia dodatkowe
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SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. 

EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. 

TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 
ustawy. 

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 rozdziale 8 ustawy. 

TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej 
w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy. 

MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy. 

MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży 
zgodnie z art. 120 ustawy. 

I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). 

I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). 

B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z 
art. 8a ust. 1 ustawy. 

B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który 
wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy. 

B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz 

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. 



Zakup wiersz – nowe kodyfikacje
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oznaczenia dodatkowe, 
pola: 

- IMP

- MPP

kody typów towarów i 
usług 

(pola od GTU_01 do 
GTU_13)

Kod DokumentZakupu

wartości: 

- VAT_RR

- WEW

- MK



DokumentZakupu
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MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego 
dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń 
określoną w art. 21 ustawy; 

VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 
ustawy; 

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: 
dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze 
zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.



Oznaczenia dodatkowe

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. 

WAŻNE 

W przypadku gdy 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 znacznik MPP. 

IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym 
importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.
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Co należy zmienić w systemach ERP?
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Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, 
wysyłka, archiwizacja, UPO.



Hogart JPK NOWOŚCI

➢ SAP IMPORTER – posiadamy konfigurowalny importer danych z SAP

➢ HOGART KONWERTER JPK (3) => JPK VM – stary JPK konwertujemy na nowy

➢ Automat GTU – automatyczne nadawanie kodów przez moduł Hogart JPK
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Hogart JPK SAP importer raportów VAT
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Hogart JPK Automat do kodów GTU itp.
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Hogart JPK funkcjonalności

➢ KAŻDY ERP (SAP, IFS, Dynamics, Oracle, JD, INFOR…)

➢WIELE SPÓŁEK w jednej instalacji

➢ UNIEZALEŻNIA Polski oddział od systemu w centrali

➢ SUPPORT zapewniamy pełne i szybkie wsparcie

➢ KAŻDE ŹRÓDŁO np. wydruk txt z SAP

➢ Stary JPK/plik XML zaimportujesz i uzupełnisz kodami GTU itd. i wyślesz

➢ VAT, FA, KR, WB, MAG – wszystkie struktury

➢ Biała Lista jest wbudowana

➢ ARCHIWUM wysyłek i deklaracji

➢ EDYCJA i HISTORIA ZMIAN – poprawisz wszelkie błędy w kodach
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Hogart JPK dalsze plany rozwojowe

W kolejnej wersji jako dodatkową funkcjonalność planujemy także wprowadzić możliwość podglądu
wydruków faktur, tak aby operator w razie wątpliwości mógł zobaczyć oryginalny dokument.
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Biała lista – pierwsze doświadczenia i planowane zmiany oraz 
Biała Lista Hogart



Hogart Biała lista PLUS - aby dochować należytej staranności

▪ Weryfikacja czynny/nie czynny na etapie DEKLARACJI VAT

▪ Weryfikacja kont bankowych PRZELEWY

▪ Wiele dodatkowych baz także: CEIDG, KRS oraz CRBR

▪ Pełna automatyzacja i sprawdzanie masowe w nocy

▪ Dowolny system ERP, czy moduł, np.: CRM, Sprzedaży etc…
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Hogart – Biała lista Plus (pełny automat)

▪ System uruchamia się automatycznie, dokonuje weryfikacji, a 
wynik wysyła na wskazane adresy email, zaznaczając zmiany 
względem poprzedniej weryfikacji

▪ DEKLARACJI  JPK_VAT (pliki .XML)

▪ PLIKI PRZELEWÓW (pliki .PLI)

▪ DANE Z DOWOLNEJ BAZY

▪ .CSV

▪ .XLS
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Hogart – Biała lista NOWOŚCI

▪ Nowa wersja webowa
- nie wymaga instalacji na komputerze
- działa w pełni w chmurze, wystarczy login i hasło
- posiada wszystkie podstawowe funkcjonalności
- zapisuje historię sprawdzeń
- jest dostępna w subskrypcji

▪ Nowa wersja na smartfony (jest już wesja Beta –produkcyjna 
wkrótce)
- pozwala na dokonanie szybkiej weryfikacji kontrahenta w telefonie
- wystarczy login i hasło
- trzyma historię sprawdzeń 
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Hogart – Biała lista PLANY

W najbliższym czasie we współpracy z LTCA planujemy wspólnie 
uruchomić nowy moduł Białej Listy uwzględniający pełną 
obsługę procesów weryfikacji podatników od strony prania 
brudnych pieniędzy, bezpieczeństwa transakcji itp. 
(COMPLIANCE)
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Hogart – Biała lista na smartfony!
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Marcin Zarzycki
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marcin.zarzycki@ltca.pl
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