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NOWY JPK_VAT  (JPK_V7M; JPK_V7K)
Z DEKLARACJĄ 

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020
 

cz. 1  



Kto i kiedy jest zobowiązany do wysyłania nowego JPK_VAT z
deklaracją?



JPK_V7M - dla podatników rozliczających się miesięcznie

JPK_V7K - dla podatników rozliczających się kwartalnie 

Od 01-10-2020 roku dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i
JPK_VAT są zastępowane przez:

 
JPK_VAT z deklaracją

w formie 
 

 



JPK_V7M za październik czy wrzesień?JPK_V7M za październik czy wrzesień?
  
  
Obowiązek stosowania nowych plików obejmuje okresy rozliczenioweObowiązek stosowania nowych plików obejmuje okresy rozliczeniowe
rozpoczynające się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników. Nierozpoczynające się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników. Nie
ma możliwości wysyłania pliku dobrowolnie - w zamian za JPK_VAT zama możliwości wysyłania pliku dobrowolnie - w zamian za JPK_VAT za
styczeń - wrzesień i III kwartał. Za te okresy należy obowiązkowo przesyłaćstyczeń - wrzesień i III kwartał. Za te okresy należy obowiązkowo przesyłać
jeszcze JPK_VAT na dotychczasowych zasadach.jeszcze JPK_VAT na dotychczasowych zasadach.  



podpisem kwalifikowanympodpisem kwalifikowanym
profilem zaufanymprofilem zaufanym
danymi autoryzacyjnymi.danymi autoryzacyjnymi.

Nowy JPK-VAT z deklaracją będzie możnaNowy JPK-VAT z deklaracją będzie można
podpisać:podpisać:

Po prawidłowej wysyłce będzie możnaPo prawidłowej wysyłce będzie można
pobrać UPO (Urzędowe Poświadczeniepobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie
Odbioru).Odbioru).



dane z obecnych deklaracji VAT-dane z obecnych deklaracji VAT-
7/VAT-7K7/VAT-7K
dane dotyczące zakupów i sprzedaży zdane dotyczące zakupów i sprzedaży z
ewidencji VATewidencji VAT
inne dane dodatkoweinne dane dodatkowe

Ogólny zarys elementów nowegoOgólny zarys elementów nowego
JPK_VAT:JPK_VAT:

  

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie 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. z 2019 r., poz. 1988)



WAŻNE: NOWY JPK_VAT ZASTĄPI:WAŻNE: NOWY JPK_VAT ZASTĄPI:
  

VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K),VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K),
plik JPK_VAT obowiązujący do października 2020 r., będącyplik JPK_VAT obowiązujący do października 2020 r., będący

potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika,potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika,
VAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacjiVAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacji

podsumowującej (o obrocie krajowym),podsumowującej (o obrocie krajowym),
VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjachVAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach

nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji brakunierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji braku
sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym),sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym),
VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),

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



Jakie przepisy wprowadzają zmianyJakie przepisy wprowadzają zmiany
związane z nowym JPK_VAT z deklaracją.związane z nowym JPK_VAT z deklaracją.



Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku odUstawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.
1520)1520)
Dodatkowo należy wskazać: rozporządzenie Ministra Finansów,Dodatkowo należy wskazać: rozporządzenie Ministra Finansów,
Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawieInwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjachszczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów ipodatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988)  zmienione przezusług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988)  zmienione przez
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresuzmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji wdanych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w
zakresie podatku od towarów i usługzakresie podatku od towarów i usług
ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004
rokuroku
broszura MF (nie jest aktem prawnym, ale ze względu na licznebroszura MF (nie jest aktem prawnym, ale ze względu na liczne
niejasności MF wydał broszurę)niejasności MF wydał broszurę)



Nowy JPK_VAT u podatników rozliczającychNowy JPK_VAT u podatników rozliczających
podatek VAT kwartalnie (JPK_V7K)podatek VAT kwartalnie (JPK_V7K)



pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału,pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału,
wypełnienia i wysłania części ewidencyjnej zawypełnienia i wysłania części ewidencyjnej za
trzeci miesiąc kwartału a także częśćtrzeci miesiąc kwartału a także część
deklaracyjną za cały kwartał.deklaracyjną za cały kwartał.

Podatnicy, którzy rozliczają podatek VAT kwartalniePodatnicy, którzy rozliczają podatek VAT kwartalnie
zobowiązani będą do:wypełnienia i wysłania wzobowiązani będą do:wypełnienia i wysłania w
JPK_VAT tylko części ewidencyjnej zaJPK_VAT tylko części ewidencyjnej za  



PrzykładPrzykład
  
  
Czynny podatnik podatku VAT rozlicza VAT kwartalnie. Za październikCzynny podatnik podatku VAT rozlicza VAT kwartalnie. Za październik
2020 zobowiązany jest do wysłania JPK_V7K wypełniając tylko część2020 zobowiązany jest do wysłania JPK_V7K wypełniając tylko część
ewidencyjną za październik (wysyłki dokonuje do 25 listopada). Zaewidencyjną za październik (wysyłki dokonuje do 25 listopada). Za
listopad 2020 również wyśle JPK_V7K wypełniając tylko częśćlistopad 2020 również wyśle JPK_V7K wypełniając tylko część
ewidencyjną w terminie do 28 grudnia 2020 (25 wypada w święta zatemewidencyjną w terminie do 28 grudnia 2020 (25 wypada w święta zatem
termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy). Natomiast zatermin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy). Natomiast za
grudzień podatnik ten zobowiązany będzie wysłać zarówno częśćgrudzień podatnik ten zobowiązany będzie wysłać zarówno część
ewidencyjną zawierającą dane za grudzień 2020 jak również częśćewidencyjną zawierającą dane za grudzień 2020 jak również część
deklaracyjną zawierającą dane za ostatni kwartał (tj. za październik,deklaracyjną zawierającą dane za ostatni kwartał (tj. za październik,
listopad i grudzień 2020) - w terminie do 25 stycznia 2021 roku.listopad i grudzień 2020) - w terminie do 25 stycznia 2021 roku.



Czego nie zastąpi nowy JPK_VAT z deklaracją?Czego nie zastąpi nowy JPK_VAT z deklaracją?



skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanychskróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych
ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będąryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą
mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np.mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np.  
VAT-8 -składają podatnicy, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi, a także osobyVAT-8 -składają podatnicy, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi, a także osoby
prawne niebędące podatnikami, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowego nabyciaprawne niebędące podatnikami, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, a całkowita wartość tego nabycia przekroczyła w trakcie roku podatkowegotowarów, a całkowita wartość tego nabycia przekroczyła w trakcie roku podatkowego
kwotę 50.000 zł.,kwotę 50.000 zł.,  
VAT-9M - składają podatnicy, którzy nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8,VAT-9M - składają podatnicy, którzy nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8,
nabywający towary lub usługi, od których muszą rozliczyć VAT. Dotyczy to m.in.:nabywający towary lub usługi, od których muszą rozliczyć VAT. Dotyczy to m.in.:

VAT-14 - deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadkuVAT-14 - deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.  
VAT-UEVAT-UE

1) importu usług (czyli większości usług nabywanych od kontrahentów zagranicznych,1) importu usług (czyli większości usług nabywanych od kontrahentów zagranicznych,
których miejsce świadczenia, ustalone na podstawie art. 28b-28n ustawy o VAT, znajdujektórych miejsce świadczenia, ustalone na podstawie art. 28b-28n ustawy o VAT, znajduje
się w Polsce),się w Polsce),
2) zakupu towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.2) zakupu towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.
VAT-10 - składają podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą oraz inneVAT-10 - składają podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą oraz inne
podmioty, które nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych, dokonującepodmioty, które nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych, dokonujące
wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu.wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu.

  



Dziękuję za uwagę 
 

Zapraszam do kolejnego materiału video
 
 

Ewelina Dulęba 


