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8. Zasady korygowania JPK_VAT  



- podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji na zasadach określonych w art. 99
ust. 11c.

art. 109 ust. 3e - ustawa o vat od 1 października 2020
 
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



art. 109 ust. 3f- 3g - ustawa o vat od 1 października 2020
 
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.
 
 
Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania 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.



art. 109 ust. 3h- ustawa o vat od 1 października 2020

 
Jeżeli podatnik mimo wezwania:
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.



JAKI ZAKRES MOGĄ OBEJMOWAĆ KOREKTY NOWEGO JPK_VAT Z DEKLARACJĄ?
 
a. CZĘŚĆ EWIDENCYJNĄ 
b. CZĘŚĆ DEKLARACYJNĄ 
c. CZĘŚĆ EWIDENCYJNĄ I DEKLARACYJNĄ ?
 



JAKI ZAKRES MOGĄ OBEJMOWAĆ KOREKTY NOWEGO JPK_VAT Z DEKLARACJĄ?
 
a. CZĘŚĆ EWIDENCYJNĄ 
b. CZĘŚĆ DEKLARACYJNĄ 
c. CZĘŚĆ EWIDENCYJNĄ I DEKLARACYJNĄ ?
 
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE 
 



W danych ogólnych nowego JPK_VAT z deklaracją: 
 
CelZlozenia Pole zawiera określenie celu złożenia:
1 – złożenie
2 – korekta



Dokonane korekty w przesłanej ewidencji, która nie
będzie miała wpływu na część deklaracyjną, zawartą we
wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla
rozliczenia podatku. 
 
Jeżeli natomiast dokonamy korekty wyłącznie w części
deklaracyjnej, np. poprzez zmianę wysokości kwoty
nadwyżki z poprzedniej deklaracji, nie będzie miało
wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej. 



W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub
ewidencję), które podlegają korekcie: 
W przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie
elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz,
ZakupCtrl.
 
W przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część
ewidencyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja.
 
W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część
deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek (JPK_V7M - bez elementu
KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDek; JPK_V7K – bez elementu Kwartal,
KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl,
ZakupWiersz, ZakupCtrl.
 



Korekta deklaracji kwartalnej JPK_V7K (trzeci miesiąc kwartału)
 
Korygując wyłącznie deklarację podatnik w schemacie głównym pozostawia puste elementy:
SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Naglowek
wypełniane są pola: Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.
 
Zwróć uwagę, że pole Miesiac w elemencie Naglowek jest obowiązkowe, podatnik przy
korekcie deklaracji wskazuje ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio 3, 6, 9, 12.
 
 
Korekta ewidencji za trzeci miesiąc kwartału w JPK_V7K
Korygując wyłącznie ewidencję podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element
Deklaracja. W części Naglowek puste pozostają natomiast: Kwartal, KodFormularzaDekl
i WariantFormularzeDekl.



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). 

Kiedy stosujemy korekty na stałych zasadach?



Dziękuję za uwagę 
 

Zapraszam do kolejnego materiału video
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