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Nowy JPK_VAT – co to jest? (1)

Nowy JPK_VAT będzie nowym elektronicznym rozwiązaniem podatkowym obowiązującym na gruncie 

ustawy o VAT, w ramach którego podatnicy będą zmuszeni do raportowania – w odmienny sposób niż 

obecnie – określonego (znacznie poszerzonego w stosunku do obecnie obowiązującej struktury) 

zakresu danych.  Będzie temu służyła nowa struktura JPK_VAT:

1) JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub 

2) JPK_V7K (rozliczenie kwartalne). 

Należy zauważyć, że nowy JPK_VAT przestanie być informacją podatkową (jak obecnie) i nie będzie już 

regulowany przepisami Ordynacji podatkowej, a wyłącznie przepisami o podatku VAT. W przepisach 

Ordynacji podatkowej zostaną tylko tzw. JPK-i na żądanie. Podatnik będzie formalnie składał ten plik do 

naczelnika urzędu skarbowego (nie do Ministra Finansów). 

Ta nowa struktura będzie składała się z 2 istotnych części:

- część deklaracyjna (zastąpi deklarację VAT-7/VAT-7K),

- część ewidencyjna (zastąpi obecnie składanego JPK_VAT) i będzie formalnie już księgą 

podatkową jak powinno być od początku.
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Nowy JPK_VAT – co to jest? (2)

Nowy JPK_VAT zastępuje i łączy w jeden plik:

1) deklarację VAT-7/VAT-7K,

2) obecny plik JPK_VAT,

3) VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),

4) VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT).

5) VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku).

Informacja VAT-UE składana będzie na obecnych zasadach.

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych obecnie w formie 

deklaracji VAT-7 i VAT-7K.  Nie będzie natomiast dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do 

których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-

10, czy VAT-14).
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Dzięki JPK_VAT, wg MF:

1) przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z 

załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie 

dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów 

autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch 

czynności wystarczy jedna,

2) zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz nastąpi skrócenie czasu 

wykonywania czynności kontrolnych,

3) każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych 

kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.
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Nowy JPK_VAT – wejście w życie 

Na tę chwilę termin wejścia nowego JPK_VAT jest określony na lipiec 2020, ale MF zapowiedziało 

kolejne przesunięcie o 3 miesiące, czyli na październik 2020  (za ten miesiąc po raz pierwszy należy 

złożyć nowego JPK_VAT).

Termin złożenia po raz pierwszy nowego JPK_VAT – 25 listopada 2020 (wszyscy VAT czynni podatnicy, 

w tym rozliczający się kwartalnie).

W ramach korekt nowego JPK_VAT podatnik będzie mógł wybrać jedno z trzech rozwiązań:

1) Korekta zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej,

2) Korekta tylko części ewidencyjnej; część deklaracyjna pozostaje bez zmian (w tym przypadku uznaje 

się, że nie zmienia się data złożenia deklaracji);

3) Korekta tylko części deklaracyjnej (ze skutkami takimi jakby dzisiaj została złożona korekta 

deklaracji)

Do korekt deklaracji VAT-7/VAT-7K i ewidencji VAT (obecnego JPK_VAT) składanych za okresy 

rozliczeniowe poprzedzające wejście w życie nowego JPK_VAT (do września 2020 lub do III kwartału 

2020 włącznie) będzie się stosowało „stare” zasady (odrębne korekty deklaracji i JPK_VAT). 
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Deklaracje elektroniczne

Deklaracje podatkowe (dla podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie) będą składane

zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i

848), który będzie obejmował deklarację i ewidencję VAT.

Dokument elektroniczny (nowy JPK_VAT) będzie przesyłany w sposób określony w przepisach

wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi

w tych przepisach, czyli tak jak obecnie pliki JPK_VAT.

Ważne: nie będą publikowane wzory deklaracji VAT-7/VAT-7K

Zakres danych zawartych w deklaracji jest określony w:

rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie

szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie

podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.)
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JPK_VAT – faktury do paragonów

Ważne: część ewidencyjna JPK_VAT będzie mogła różnić się od części deklaracyjnej!

art. 109 ust. 3d ustawy o VAT:

Faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1–3 [tj. faktury wystawione do paragonu], ujmuje się w

ewidencji, o której mowa w ust. 3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te

nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej

ewidencji.

W sumach kontrolnych ewidencji nie wykazuje się faktur „FP”

Czyli:

Sprzedaż fiskalizowana za pośrednictwem kas rejestrujących – wykazywana zawsze (zbiorczo – RO i

odrębnie)

Sprzedaż fiskalizowana za pośrednictwem kas rejestrujących, do której wystawiono fakturę

sprzedażową (dla firmy lub dla osoby prywatnej) – dwukrotne ujęcie w JPK_VAT (jako „sprzedaż

paragonowa” - RO oraz jako „sprzedaż fakturowana”)
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Ewidencja VAT – zakres ustawowy 

[art. 109 ustawy o VAT]

3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na

podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u

których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani

prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie

informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym

korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku

naliczonego;

3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i zakupów.
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Ewidencja VAT – delegacja 

[art. 109 ustawy o VAT]

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy

zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej

zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników

oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których

występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-

organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.
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JPK_VAT – deklaracja

Dane identyfikacyjne podatnika obejmują:

1) identyfikator podatkowy NIP podatnika;

2) w przypadku gdy podatnik jest:

a) osobą fizyczną - wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia podatnika,

b) podatnikiem niebędącym osobą fizyczną - wskazanie pełnej nazwy podatnika;

3) adres poczty elektronicznej, przez który rozumie się adres e-mail podatnika lub osoby

reprezentującej podatnika.

Deklaracje dodatkowo mogą obejmować:

1) numer telefonu kontaktowego; 2) nazwę systemu informatycznego, z którego przesyłana jest

deklaracja; 3) uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.
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JPK_VAT – deklaracja: VAT należny (1)

Wysokość podstawy opodatkowania oraz odpowiednio kwotę podatku należnego z tytułu:

a) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,

b) dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia 

usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy,

c) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym 

odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy,

d) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz 

korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,

e) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, 

oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,

f) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, 

oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,

g) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

h) eksportu towarów,

i) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

j) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy,

k) importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do 

których stosuje się art. 28b ustawy,

l) importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 

ustawy,

m) dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy;
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JPK_VAT – deklaracja: VAT należny (2)

Łączną wysokość podstawy opodatkowania stanowiącą sumę wysokości podstaw opodatkowania 

określonych, z wyłączeniem wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których 

mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy;

Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 

ustawy;

Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w 

art. 111 ust. 6 ustawy;

Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w 

wysokości podatku należnego, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w 

związku z ust. 4 ustawy;

Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa 

ustawy, podlegającą wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy;

Łączną wysokość podatku należnego stanowiącą sumę wysokości podatku należnego i wysokości zwrotu 

ulgi (kasy fiskalne) pomniejszoną o wysokość podatku należnego i wysokość podatku, które powinny 

podlegać wcześniejszej wpłacie do US (WNT środków transportu oraz WNT paliwa).
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JPK_VAT – deklaracja: VAT naliczony (1)

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji;

Wartość bez podatku (netto) oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu:

a) nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,

b) nabycia pozostałych towarów i usług;

Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego:

a) od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,

b) od nabycia pozostałych towarów i usług,

c) o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy,

d) o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy;

Łączną wysokość podatku naliczonego do odliczenia stanowiącą sumę wysokości nadwyżki podatku 

naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji i wysokości podatku naliczonego z bieżącej deklaracji
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JPK_VAT – deklaracja: VAT naliczony (2)

Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem 
sposobu dokonania tego zwrotu:

1) kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie 
rozliczeniowym, w tym:

a) przysługującą do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększającą wysokość podatku 

naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

b) pomniejszającą wysokość podatku należnego;

2) wysokość podatku objętą zaniechaniem poboru;

3) wysokość podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego;

4) wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

a) do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika wraz z oznaczeniem sposobu dokonania 

tego zwrotu, jako:

– zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy, albo

– zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy, albo

– zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, albo

– zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy,

b) do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
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JPK_VAT – deklaracja: dodatkowe info

Dodatkowe dane dotyczące rozliczenia:

1) oznaczenie, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych 
zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), 
wraz z podaniem wysokości zaliczenia oraz rodzaju zobowiązania podatkowego;

2) oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których 
mowa w art. 119 ustawy;

3) oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których 
mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy;

4) oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których 
mowa w art. 122 ustawy;

5) oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których 
mowa w art. 136 ustawy;

6) oznaczenie, że podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym 
mowa w art. 108d ustawy;

7) wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w 
art. 89a ust. 1 ustawy.
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JPK_VAT – ewidencja sprzedaży: dane

Poza danymi potrzebnymi do wypełnienia pozycji deklaracyjnych, ewidencja zawiera 
następujące dane:

1) z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających 
opodatkowaniu oraz z faktur lub innych dokumentów związanych z czynnościami 
podlegającymi opodatkowaniu:

a) numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju 

oraz kodu cyfrowo-literowego,

b) imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, dostawcy lub usługodawcy,

c) numer odpowiednio faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,

d) datę wystawienia odpowiednio faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,

e) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania 

zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od 

daty wystawienia faktury;

2) ze zgłoszenia celnego lub z deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, 
dokumentujących dokonanie importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy:

a) numer zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej,

b) datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej,

c) imię i nazwisko lub nazwę nadawcy w przypadku zgłoszenia celnego.
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JPK_VAT – ewidencja sprzedaż: dodatkowe 

dane (1)

Ewidencja zawiera również następujące oznaczenia dotyczące (GTU: 1-13 z 
oznaczeniem „1”):

1) dostawy:

a) napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów 

pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "01",

b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy - oznaczenie "02",

c) 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 -

oznaczenie "03",

d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów 

nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "04",

e) odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "05",

f) 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 - oznaczenie "06",

g) pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 -

oznaczenie "07",

h) 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 - oznaczenie 

"08",
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JPK_VAT – ewidencja sprzedaż: dodatkowe 

dane (2)

Ewidencja zawiera również następujące oznaczenia dotyczące:

1) dostawy:

i) 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.) - oznaczenie "09",

j) budynków, budowli i gruntów - oznaczenie "10";

2) świadczenia usług:

a) 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) -

oznaczenie "11",

b) 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 - oznaczenie "12",

c) transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 -

oznaczenie "13".

Jeśli danego rodzaju sprzedaży nie ma – nic się nie wykazuje

Towary: nowe czy używane – nie ma znaczenia

Wykonane przez podatnika czy refakturowane – nie ma znaczenia
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JPK_VAT – ewidencja sprzedaż: dodatkowe 

dane (3)

Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia „procedur” dotyczące:

1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 
ustawy - oznaczenie "SW";

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których 
mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie "EE";

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub 
usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP";

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności 
podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której 
mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_WNT";

5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności 
podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której 
mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_D";

6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 
ustawy - oznaczenie "MR_T";

7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, 
opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie 
"MR_UZ";

8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w 
ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie "I_42";

9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w 
ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie "I_63";
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JPK_VAT – ewidencja sprzedaż: dodatkowe 

dane (4)

Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we 
własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie 
"B_SPV";

11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego 
przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 
ustawy - oznaczenie "B_SPV_DOSTAWA":

12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu 
różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy -
oznaczenie "B_MPV_PROWIZJA":

13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności -
oznaczenie "MPP".

Ewidencja musi również zawierać następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

3) "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.
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JPK_VAT – ewidencja sprzedaż: paragony z 

NIP

Do końca 2020 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji:

1) wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów 

fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy,

2) danych typu: NIP, numer, data wystawienia, data sprzedaży oraz oznaczeń typu: 01 – 13, TP, MR_T, 

B_SPV”, związanych z paragonami fiskalnymi, o których mowa w pkt 1

– z zastrzeżeniem, że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku 

należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 

ustawy, zostały ujęte w ewidencji.
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JPK_VAT – ewidencja zakup: dodatkowe 

dane (1)

Ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

1) podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego 
zgodnie z art. 33a ustawy – oznaczenie "IMP";

2) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności –
oznaczenie "MPP".

Ewidencja zawierać powinna również dane wynikające z:

1) faktur lub innych dokumentów:

a) będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z tytułu 

nabycia towarów i usług,

b) dokumentujących dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których zgodnie z art. 17 

ust. 1:

– pkt 4 ustawy - podatnikiem jest ich usługobiorca, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika 

podatek naliczony wykazany w ewidencji,

– pkt 5 ustawy - podatnikiem jest ich nabywca, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek 

naliczony wykazany w ewidencji,

c) dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 i art. 11 

ustawy, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony,

d) otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla 

bezpośredniej korzyści turysty;
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JPK_VAT – ewidencja zakup: dodatkowe 

dane (2)

Ewidencja zawierać powinna również dane wynikające z:

2) faktur, o których mowa w art. 116 ust. 2 ustawy, z których wynika zryczałtowany zwrot podatku, o 

którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy, stanowiący u podatnika podatek naliczony;

3) dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, z których 

wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony;

4) deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, z której wynika podatek stanowiący u 

podatnika podatek naliczony;

5) faktur lub dokumentów otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, które 

wchodzą do schematów VAT-marża.

Dane z faktur lub innych dokumentów obejmują:

1) numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku 

lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu 

cyfrowo-literowego;

2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy;

3) numer faktury lub dokumentu;

4) datę wystawienia faktury lub dokumentu;

5) datę wpływu faktury lub dokumentu.
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JPK_VAT – ewidencja zakup: dodatkowe 

dane (3)

Dane z faktur VAT RR obejmują:

1) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy lub usługodawcy;

2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy;

3) numer faktury;

4) datę wystawienia faktury.

Dane z dokumentów celnych obejmują:

1) numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;

2) datę zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;

3) imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera.
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JPK_VAT – ewidencja zakup: dodatkowe 

dane (4)

Dane z dokumentów, które wchodzą do schematów VAT-marża, obejmują:

1) numer dokumentu;

2) datę dokumentu;

3) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy.

Ewidencja zawiera również oznaczenia:

1) "VAT_RR" – faktura VAT RR,

2) "WEW" – dokument wewnętrzny;

3) "MK" – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę 

kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
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JPK_VAT – uwagi

W przypadku dostaw towarów i świadczenia usług oraz posiadania dowodów sprzedaży lub nabycia, do

których mają zastosowanie oznaczenia, podatnicy wykazują każdy rodzaj oznaczeń dotyczących tych

transakcji lub dowodów.

W przypadku korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, powinny

być one ujmowane zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zdarzeń objętych korektą, w podziale na korektę

podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz na

korektę podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług.

Podatnicy w ewidencji pozwalającej na rozliczenie podatku ujmują faktury i dokumenty według daty

powstania obowiązku podatkowego. Dotyczy to także podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3

ustawy, którzy przesyłają ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3c ustawy za pierwszy i drugi miesiąc kwartału

– podatnicy ci ujmują w ewidencji za każdy z tych miesięcy zdarzenia zgodnie z datą powstania

obowiązku podatkowego, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej

razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.
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JPK_VAT – korekty i kary (1)

[art. 109 ustawy o VAT] 

3e. 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 na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c.

3f. 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.
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JPK_VDEK – korekty i kary (2)

[art. 109 ustawy o VAT]

3g. 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.

3h. 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.

3i. 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.

3k. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3h, uiszcza się bez wezwania naczelnika urzędu

skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3h.
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Kary w ramach KKS

[art. 56 KKS] § 4. Karze określonej w § 3 [tj. karze grzywny za wykroczenie skarbowe] podlega także

ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie

organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie

składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem

dokumentu elektronicznego.

[art. 61a KKS]

§ 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.
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Problemy z JPK_VAT (1)

1. NIP/PL-NIP

Obecnie podaje się polski NIP (bez przedrostka PL) albo numer VAT-UE z odpowiednim przedrostkiem.

W nowym JPK_VAT „rozbito” NIP/VAT-UE na dwa pola:

- Kod kraju

- Numer kontrahenta

2. Usługi z GTU_12 – co wchodzi w zakres?

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. 

3. GTU_13 – co wchodzi w zakres?

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 

52.1 

PKWiU 49.4 – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI

PKWiU 52.1 – MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Faktura na dostawę towarów oraz transport – raportować czy nie?
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Problemy z JPK_VAT (2)

4. GTU – rejestr sprzedaży, ale związany z zakupami

Czy należy raportować GTU, jeśli podatnik rozpozna np. WNT lub import usług od danego zakupu?

Dokumenty zbiorcze vs. faktury 

Przepisy vs. objaśnienia do struktury

5. Paragon z NIP – faktura uproszczona (od 2021)

Paragon z NIP (do 450 zł brutto) formalnie jest fakturą w rozumieniu VAT, a to oznacza raportowanie odrębne 

i oznaczanie GTU
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Zapraszamy do zadawania pytań
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Zdzisław Modzelewski
doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej 

GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp.k.

JPK_VAT w nowej formie



Zapraszamy do kontaktu!

ul. Dobra 40

00-344 Warszawa

t. +48 22 212 00 00

f: +48 22 212 00 01

warszawa@gww.pl

ul. Towarowa 37

61-896 Poznań

t. +48 61 658 00 00

f. +48 61 658 00 99

poznan@gww.pl

ul. Stawowa 6/17

50-018 Wrocław

t. +48 71 796 77 55

f. +48 71 796 77 56

wroclaw@gww.pl

ul. J. Twardowskiego 9

35-302 Rzeszów

t. +48 17 333 10 10

f. +48 17 333 10 11

rzeszow@gww.pl

Zdzisław 

Modzelewski

doradca podatkowy

zdzislaw.modzelewski@gww.pl

tel.: 501 690 234


