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9. Elementy JPK_VAT z deklaracją - omówienie na przykładach poszczególnych struktur,
oznaczenia towarów i usług, obowiązkowe pola.
Omówienie symboli dla dostaw towarów i świadczenia usług.
Zasady dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K. 



STRUKTURA SCHEMATU GŁÓWNEGO 
 

WARSZTAT - PRZYKŁAD



Zasady dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w
strukturze JPK_V7M i JPK_V7K.



1. W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML.
Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.
 
2. Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do
zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie
prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub
NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy,
dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.
 
3. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego ( „in plus”
lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z
przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.
 
4. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in plus” lub „in minus” należy ująć w
ewidencji z numerem dokumentu korygującego. Natomiast, w przypadku korekt dokumentów wpływających na
wysokość podatku naliczonego „in minus” jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz
korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu
pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.
 
5. Wielkości liter nie mają znaczenia.
 
6. Numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu należy ująć w ewidencji w całości,
zgodnie z ich oryginalną pisownią. Nie należy pomijać części oznaczeń takich
dokumentów



STRUKTURA EWIDENCJI W ZAKRESIE PODATKU
NALEŻNEGO 



§ 10 ust. 3 rozporządzenia - w zakresie obowiązkowego
oznaczenia poszczególnych towarów lub usłg
§ 10 ust. 4 rozporządzenia - oznaczenia/symbole dla szczególnych
procedur, np. SW sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
§ 10 ust. 5 rozporządzenia 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



§ 10 ust. 3 rozporządzenia - w zakresie obowiązkowego
oznaczenia poszczególnych towarów lub usłg (oznaczane GTU_01-
GTU_13)
§ 10 ust. 4 rozporządzenia - oznaczenia/symbole dla szczególnych
procedur, np. SW sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
§ 10 ust. 5 rozporządzenia oznaczenia dowodów sprzedaży: (uwaga
jeśli nie mamy takich dokumentów pola pozostają puste)

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



EWIDENCJE W ZAKRESIE PODATKU
NALICZONEGO 



VAT_RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
2) „WEW” – dokument wewnętrzny;
3) „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub
usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy

OBOWIĄZKOWE OZNACZENIA W
PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA

UDOKUMENTOWANEGO :



Dodatkowo 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”.



ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych

zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług



Dziękuję za uwagę 
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