NOWY JPK VAT
OD 01.10.2020 r.
Agnieszka Zalewska – radca prawny, doradca podatkowy

JPK VAT - termin wejścia w życie


Początkowo były przewidziane różne terminy wejścia w życie (stosowania)
tych przepisów.



W dużym uproszczeniu – miały one wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r. dla
tzw. dużych przedsiębiorców.



Natomiast dla pozostałych podmiotów (niebędących dużymi przedsiębiorcami)
miały być stosowanie od 1 lipca 2020 r.



Przesunięto powyższe na dzień 1 października 2020 r.



Zmieniane przepisy adresowane do podatników VAT czynnych - nie znajdą
zastosowania do podmiotów zwolnionych ze składania deklaracji VAT – 7 i VAT
– 7K – zwolnienia podmiotowe czy czynności zwolnione przedmiotowo nadal
nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji VAT.

Deklaracje VAT elektroniczne


Przepis o deklaracjach elektronicznych będzie miał zastosowanie tylko do
rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie w formie deklaracji VAT-7 i VAT7K;



Przepis nie będzie miał natomiast zastosowania do skróconej deklaracji VAT12 (taksówki), a także do pozostałych deklaracji podatkowych, do których
będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10,
VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz
VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).



Nie tyle znikają VAT – 7 i VAT – 7K co te informacje będą zaszyte w nowym JPK
VAT (część analityczna i część syntetyczna)

Deklaracje VAT elektroniczne
Nowy JPK zastępuje i łączy w jeden plik:

1.

Deklaracje VAT – 7/VAT – 7K

2.

Obecny JPK – VAT

3.

VAT – ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego – ulga za złe
długi)

4.

VAT – ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT)

5.

VAT – ZZ (wniosek o zwrot podatku)

Kary za błędy w ewidencji


W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane
niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć
, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za
każdą stwierdzoną nieprawidłowość.



Po niedawnych zmianach kara nie jest już obligatoryjna.



Przed nałożeniem kary pieniężnej naczelnik urzędu skarbowego wzywa
podatnika do przesłania
korekty ewidencji wskazując błędy lub dane
niezgodne ze stanem faktycznym.



Kary nie stosuje się, jeżeli podatnik, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania, złoży do naczelnika urzędu skarbowego korektę ewidencji,
korygując wskazane w wezwaniu błędy lub dane niezgodne ze stanem
faktycznym.



Bez kary dla osób fizycznych prowadzących DG.

ZAKRES DANYCH W JPK_VDEK

Nowe dane do uzupełnienia w ewidencji
VAT
Zasadniczo do uzupełnianie/uwzględniania będą 3 nowe kluczowe
informacje do zaraportowania
1.

KODY GTU – tylko w ewidencji sprzedaży

2.

OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE
sprzedaży jak i zakupu

3.

TYP DOKUMENTU – zarówno ewidencji sprzedaży jak i zakupu

TRANSAKCJI

-

zarówno

ewidencji

KODY GTU

Kody GTU w ewidencji sprzedaży


Nowością są podawane w ewidencji sprzedaży kody dla niektórych towarów
oraz usług będących przedmiotem sprzedaży.



Kody GTU dotyczą tylko sprzedaży fakturowej. Nie dotyczą one sprzedaży
ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.



Pożądane jest to aby oznaczenia było już nadawane w momencie wystawienia
faktury, w przeciwnym wypadku „nie trafi” ono do ewidencji sprzedaży co
będzie skutkowało ryzykiem błędów i zagrożeniem nałożenia kar, osoba
wystawiająca fakturę zazwyczaj najlepiej jest zorientowana co jest
faktycznie przedmiotem dostawy/faktury.



Dlatego sprzedaż fakturową należałoby oznaczać już od 01.10.2020 r.

Kody GTU w ewidencji sprzedaży


Kody GTU dla:



a) napojów alkoholowych (alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów
fermentowanych i wyrobów pośrednich) – oznaczenie „01”,



b) paliwa silnikowe (przy WNT których obowiązuje zasada płatności podatku
należnego bezpośrednio do urzędu skarbowego) – oznaczenie „02”,



c) oleju opałowego oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN
od 2710 19 71 do 2710 19 99 (z wyłączeniem olejów białych, parafiny ciekłej)
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) – oznaczenie „03”,



d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów
elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym – oznaczenie „04”,

Kody GTU w ewidencji sprzedaży


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”,



i) leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia na podstawie Prawa
farmaceutycznego – oznaczenie „09”,



j) budynków, budowli i gruntów – oznaczenie „10”;



UWAGA – GTU 05 – 08 odwołują się do załącznika 15 ustawy o VAT

Kody GTU w ewidencji sprzedaży


Kody GTU dla usług:



a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych –
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 – oznaczenie „13”.

Kody GTU w ewidencji sprzedaży


Oznaczenia GTU mają również zastosowanie do towarów używanych.



Oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług - gdy odsprzedajemy
usługę jako taką np. usługę doradczą lub transportową



Jeśli usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem dostawy towaru, to
oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.



Usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.



Podobnie serwis aut podczas której wymieniane są części samochodowe/olej bez kodów GTU



Oznaczenie GTU_10 należy zastosować do leasingu finansowego budynków,
budowli i gruntów (bo leasing finansowy na gruncie ustawy VAT jest
traktowany jak dostawa)

Kody GTU w ewidencji sprzedaży


Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych –
alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów
pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli
alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania –
kompleksowa usługa gastronomiczna nie ma oznaczenia GTU 01



Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń
elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w
pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od
towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9
załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być
oznaczona ww. symbolem.

Kody GTU w ewidencji sprzedaży


W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej
podstawie rozporządzeniach brak jest definicji „usług o charakterze
niematerialnym”, które oznacza się GTU_12.



Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść
świadczonej usługi. Zgodnie z PKWIU:



- doradcze (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,

Kody GTU w ewidencji sprzedaży


- doradcze (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,



- księgowe: 69.20.2



- prawne: 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



- marketingowe: 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.

KODY DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI
TRANSAKCJI

Kody dotyczące okoliczności transakcji
w ewidencji sprzedaży


Są także kody dla transakcji, z uwagi na jakieś szczególne okoliczności
dotyczące czynności opodatkowanych.



W ewidencji sprzedaży:



1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – oznaczenie
„SW” – chodzi o dostawę wysyłkową w rozumieniu ustawy o VAT czyli gdy
polski podatnik sprzedaje konsumentowi z innego kraju UE lub podatnikowi
zwolnieniem z innego kraju UE



2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych –
oznaczenie „EE” – znów w rozumieniu ustawy o VAT czyli usługi na rzecz
konsumentów z innego kraju UE, nie dotyczy to refakturowania usług
elektronicznych



3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów
lub usługodawcą – oznaczenie „TP”, np. bardzo często będą w gminach
między gminą a spółką komunalną

Kody dotyczące okoliczności transakcji
w ewidencji sprzedaży
3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub
usługodawcą – oznaczenie „TP”;


.art 32 VAT Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się
powiązania:



1) 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;



2) wynikające ze stosunku pracy;



3) wynikające z tytułu przysposobienia.

Kody dotyczące okoliczności transakcji
w ewidencji sprzedaży
3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub
usługodawcą – oznaczenie „TP”;


Art. 23m. [Definicje legalne] PIT



4) podmiotach powiązanych - oznacza to:



a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co
najmniej jeden inny podmiot, lub



b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:



– ten sam inny podmiot lub



– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej
wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub



c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub



d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

Kody dotyczące okoliczności transakcji
w ewidencji sprzedaży
3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub
usługodawcą – oznaczenie „TP”;


Art. 11a. [Definicje legalne] CIT



4) podmiotach powiązanych - oznacza to:



a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden
inny podmiot, lub



b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:



– ten sam inny podmiot lub



– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej
znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub



c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub



d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Kody dotyczące okoliczności transakcji
w ewidencji sprzedaży


Jak wskazuje art. 23m ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 11a ust. 2 u.p.d.o.p., przez
wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w art. 23m ust. 1 pkt 4 lit.
a i b u.p.d.o.f. oraz art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a i b u.p.d.o.p., rozumie się:



1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w
kapitale lub posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw
głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub
posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów lub praw do
udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub



2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie
kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub



3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia.

Kody dotyczące okoliczności transakcji
w ewidencji sprzedaży
PODMIOTY POWIĄZANE PRZYKŁADY:

1, jednoosobowa działalność i spółka w której właściciel DG jest wspólnikiem
i/lub prezesem zarządu
2. Transakcje pomiędzy działalnościami małżonków, rodzeństwa, rodziców
dziadków, teściów, szwagrów (małżonkowie rodzeństwa)

3. Pomiędzy podmiotami gdzie ta sama osoba ma przynajmniej 25% udziałów,

Kody dotyczące okoliczności transakcji
w ewidencji sprzedaży


4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w
kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze
uproszczonej (dział XII rozdział 8 ustawy o VAT) – oznaczenie „TT_WNT”



5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w
kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze
uproszczonej (dział XII rozdział 8 ustawy o VAT) – oznaczenie „TT_D”;



6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży (art. 119
VAT) – oznaczenie „MR_T”;



7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i
antyków, opodatkowanej na zasadach marży (art. 120 VAT) – oznaczenie
„MR_UZ”;



8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych
towarów w ramach procedury celnej 42 (import) – oznaczenie „I_42”;

Kody dotyczące okoliczności transakcji
w ewidencji sprzedaży


9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych
towarów w ramach procedury celnej 63 (import) – oznaczenie „I_63”;



10) transferu bonu jednego przeznaczenia (art. 8a ust.1 VAT) – oznaczenie
„B_SPV”;



11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego
przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (art. 8a ust.4 VAT) –
oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA”;



12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu
bonu różnego przeznaczenia (art. 8b ust.2 VAT) – oznaczenie „B_
MPV_PROWIZJA”;



13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej
płatności – oznaczenie „MPP” – tylko gdzie jest obowiązek prawny a nie,
że ktoś tak wpisał na FV

Kody w ewidencji zakupów


Takie dodatkowe oznaczenia w ewidencji będą występować także w ewidencji
zakupów. Ewidencja zakupów 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”.

Oznaczenie MPP


Oznaczenie MPP stosuje się do faktury jako całości, bez rozbicia na wiersze.



Oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem
stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży
jak i zakupu. Jeśli transakcje są dobrowolnie oznaczane MPP, to nie należy
ich tak oznaczać w ewidencji.



W sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi
podzielonej płatności, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na
fakturze, należy stosować do niej w ewidencji oznaczenie MPP

TYP DOKUMENTY W EWIDENCJI
SPRZEDAŻY I ZAKUPU

Ewidencja sprzedaży


W ewidencji sprzedaży pojawia się pole: TypDokumentu.



Pole TypDokumentu może przybrać następujące wartości:

1.

RO – dla dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o
sprzedaży z kas rejestrujących – może być kilka, no z kilku punktów kasowych

2.

WEW – dla dokumentu wewnętrznego,


Przykładowo:

- przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego
przedsiębiorstwa,

- dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej;

3. FP – dla faktury dotyczącej sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu
kasy rejestrującej – ten kod obowiązuje dla każdej pojedynczej transakcji

Ewidencja sprzedaży


Dla danego wpisu nie mogą jednocześnie wystąpić oznaczenia „RO”, „WEW”,
„FP” dla dokumentów sprzedażowych (!) – stąd dana transakcja np. z kasy
rejestrującej może być widoczna zarówno w RO jak i w FP i to jest
prawidłowe, bo FP nie „dolicza się” się do części deklaracyjnej



Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów
wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej.
Przykładowo oznaczenie FP dla sprzedaży ujętej w kasie fiskalnej we
wrześniu, zaś dokumentowanej fakturą w październiku.

Ewidencja zakupów


Pole TypDokumentu może pojawić się także w ewidencji zakupów.



W tym polu mogą pojawić się wartości:



MK – dla faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub
usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń;



VAT_RR – dla faktury VAT RR dokumentującej nabycie produktów rolnych od
rolnika ryczałtowego;



WEW – dla dokumentu wewnętrznego, np. dokonanie rocznej korekty podatku
naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku
naliczonego.

Faktury uproszczone


Do końca 2020 r. należałoby:- paragony z NIP opiewające na kwoty do 450 zł
wykazywać zbiorczo, łącznie z całą sprzedażą z kas rejestrujących z kodem
„RO”; OD 01.01.2021 r. faktury uproszczone będziemy pokazywać jako osobne
faktury i wtedy będzie trzeba je „wyłuskiwać i wyłączać” z RO



do paragonów z NIP opiewających na kwoty powyżej 450 zł należy wystawiać
faktury; o wartość tych faktur nie należałoby zmniejszać wartości sprzedaży
zbiorczej z kas rejestrujących wykazanej z kodem „RO”; wystawione faktury
należałoby wykazać w JPK w miesiącu ich wystawienia, wykazując te faktury
z kodem „FP” („wejdą” one do części ewidencyjnej; nie powiększą wartości
w części deklaracyjnej JPK).

Korekty deklaracji i korekty JPK
dotyczące okresu sprzed 01.10.2020 r.


Zgodnie z broszurą informacyjną dotyczącą struktury JPK_VAT z deklaracją
„do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe
poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje
prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub
ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych
zasadach, składane są również według starych zasad)”.



Tak więc deklaracje za okresy sprzed października 2020 r. (sprzed IV kwartału
2020 r.) należy składać na starych zasadach.



To samo dotyczy wysyłania JPK za te okresy (stara struktura; schema).

Sposoby przesyłania JPK






Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie droga elektroniczną,
najprawdopodobniej na jeden z czterech sposobów
1)

przesyłania pliku JPK_VAT, tj.:

2)

za pośrednictwem bezpłatnego programu e-mikrofirma,

3)

przy użyciu bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0,

4)

za pośrednictwem umożliwiającego to programu księgowego lub aplikacji,

5)

za pośrednictwem e-bramki JPK_VAT.

Do przesłania nowego pliku JPK_VAT konieczne będzie posiadanie podpisu
elektronicznego. Ministerstwo Finansów zapowiada, że nowy plik JPK_VAT
będzie można podpisywać:
1)

podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),

2)

profilem zaufanym,

3)

danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania
Urzędowego Poświadczenia Odbioru
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