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NOWY JPK_VAT  (JPK_V7M; JPK_V7K)
Z DEKLARACJĄ 

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 - wybrane
aspekty 



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 - dla podatników

rozliczających się miesięcznie
 lub JPK_V7K - dla podatników

rozliczających się kwartalnie (UWAGA
NA CZĘŚĆ EWIDENCYJNĄ SKŁADANĄ

ZA PIERWSZY I DRUGI MIESIĄC) 



Nowy JPK_VAT z deklaracją obowiązuje wszystkich czynnych podatnikówNowy JPK_VAT z deklaracją obowiązuje wszystkich czynnych podatników
podatku VAT od 01 października 2020 roku.podatku VAT od 01 października 2020 roku.
  
To oznacza, że już od rozliczenia za miesiąc październik (w przypadkuTo oznacza, że już od rozliczenia za miesiąc październik (w przypadku
rozliczenia podatku VAT miesięcznie) lub za trzeci kwartał 2020 roku (wrozliczenia podatku VAT miesięcznie) lub za trzeci kwartał 2020 roku (w
przypadku rozliczenia podatku VAT kwartalnie) - wszyscy czynni podatnicyprzypadku rozliczenia podatku VAT kwartalnie) - wszyscy czynni podatnicy
podatku VAT będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT z deklaracjąpodatku VAT będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT z deklaracją
(zawierać będzie zarówno część deklaracyjną jak i ewidencyjną).(zawierać będzie zarówno część deklaracyjną jak i ewidencyjną).
  
  
  
UWAGA: Podatnicy, którzy rozliczają podatek VAT kwartalnie zobowiązaniUWAGA: Podatnicy, którzy rozliczają podatek VAT kwartalnie zobowiązani
będą do:wypełnienia i wysłania w JPK_VAT tylko części ewidencyjnej zabędą do:wypełnienia i wysłania w JPK_VAT tylko części ewidencyjnej za
pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału,wypełnienia i wysłania częścipierwszy i drugi miesiąc danego kwartału,wypełnienia i wysłania części
ewidencyjnej za trzeci miesiąc kwartału a także część deklaracyjną za całyewidencyjnej za trzeci miesiąc kwartału a także część deklaracyjną za cały
kwartał.kwartał.



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)



Pola w pliku XML przyjmują następujący charakter:Pola w pliku XML przyjmują następujący charakter:
- - obowiązkowe obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w– zapisów dokonuje się każdorazowo, a w
przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganychprzypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych
danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta) należydanych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta) należy
wpisać „BRAK”.wpisać „BRAK”.
- - opcjonalne opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku– zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku
wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałychwystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych
przypadkach pole pozostaje puste.przypadkach pole pozostaje puste.

- - fakultatywne fakultatywne - zapisów dokonuje się dobrowolnie; w- zapisów dokonuje się dobrowolnie; w
przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego)przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego)

pole pozostaje niewypełnione.pole pozostaje niewypełnione.



UWAGA - inne dane w części ewidencyjnejUWAGA - inne dane w części ewidencyjnej
- struktura ewidencji w zakresie podatku- struktura ewidencji w zakresie podatku

należnegonależnego  
  
  

Stosowanie oznaczeń identyfikującychStosowanie oznaczeń identyfikujących
dostawy niektórych towarów i usług orazdostawy niektórych towarów i usług oraz

stosowanie procedury i oznaczeniestosowanie procedury i oznaczenie
dowodu sprzedażydowodu sprzedaży  

  
  



Nazwa procedury: przykład:Nazwa procedury: przykład:  
- sprzedaż wysyłkowa z terytorium raju- sprzedaż wysyłkowa z terytorium raju

(obowiązkowe oznaczenie) SW(obowiązkowe oznaczenie) SW
- transakcje objęte obowiązkiem- transakcje objęte obowiązkiem

stosowania mechanizmu podzielonejstosowania mechanizmu podzielonej
płatności (obowiązkowe oznaczenie) MPPpłatności (obowiązkowe oznaczenie) MPP



Oznaczenie (kody) dowodów sprzedaży:Oznaczenie (kody) dowodów sprzedaży:
  

- dokument zbiorczy wewnętrzny- dokument zbiorczy wewnętrzny
zawierający np. sprzedaż z kaszawierający np. sprzedaż z kas

rejestrujących - obowiązkowe oznaczenie -rejestrujących - obowiązkowe oznaczenie -
RORO

  
- dokument wewnętrzny - WEW- dokument wewnętrzny - WEW

- faktura wystawiona do paragonu z NIP -- faktura wystawiona do paragonu z NIP -
FPFP



  
Faktura wystawiona do paragonu z NIP -Faktura wystawiona do paragonu z NIP -

FPFP

Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem
„FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym

zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają
wartości sprzedaży oraz podatku należnego w

okresie, w którym zostały wystawione.



Procedury w strukturze ewidencji wProcedury w strukturze ewidencji w
zakresie VAT należnegozakresie VAT należnego

W strukturze ewidencji w zakresie VAT należnego oznaczenia procedur
przedstawione są symbolami, M.IN.: 

SW - dla dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, 
EE - dla świadczenia usług telekounikacyjnych, nadawczych i elketronicznych o

których mowa w art. 28k usatwy o VAT, 
 TT_WNT - dotyczy WNT dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika

VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
....



Struktura ewidencji w zakresie podatkuStruktura ewidencji w zakresie podatku
naliczonego - DokumentZakupunaliczonego - DokumentZakupu

UWAGA: DokumentZakupu - to pole opcjonalne wykazuje się przez wybór
odpowiedniego oznaczenia dowodu, w przypadku wystąpienia w danym

okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu:
 

- MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawca
lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową naliczania VAT, 

- VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, 
- WEW -  w przypadku dokumentu wewnętrznego. 

 
Jeśli nie mamy do czynienia z podanymi wyżej dowodami pole zostaje puste. 



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).



SESJA Q&A 



Czy nowy JPK_VAT  z deklaracją zastąpi VAT-9M?

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych
dotychczas 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).



Czy od 1 października nie będzie już w ogóle
składanych deklaracji VAT-7?

Nie, nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7
i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT
 
 
ALE UWAGA NA KOREKTY!!! UWAGA! W przypadku, gdy będzie konieczna
korekta deklaracji i ewidencji składana za okresy rozliczeniowe za które były
wysłane deklaracje VAT-T i VAT-7K, stosować się będzie przepisy prawne
obowiązujące w okresie za który składana będzie korekta deklaracji lub ewidencji
czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach,
składane są również według starych zasad.
 
 



Dziękuję za uwagę 
 

Koniecznie dołącz na pokład kursu, który kompleksowo omawia JPK_VAT z
deklaracją - sprawdź szczegóły: 

 
https://ewelinaduleba.pl/product/jpk_vat-z-deklaracja/

 
 

Ewelina Dulęba 

https://ewelinaduleba.pl/product/jpk_vat-z-deklaracja/

