
 

Ewelina Dulęba

NOWY JPK_VAT  (JPK_V7M; JPK_V7K)
Z DEKLARACJĄ 

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020
 

cz. 6 Procedura VAT marża w JPK_VAT. 



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

 
Rozdział 3

Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji
 

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży

zgodnie z art. 120 ustawy. 
 

- OZNACZENIE W CZĘŚCI EWIDENCYJNEJ NOWEGO JPK_VAT symbolem MR_UZ

MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży
zgodnie z art. 119 ustawy.

 



Struktury ewidencji w zakresie podatku NALEŻNEGO dla JPK_V7M
i JPK_V7K



Część deklaracyjna - SprzedazWiersz - marża art. 120
 



SprzedazVAT_Marza - pole 
 
Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług
opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy.
Podaje się całkowitą wartość, którą ma zapłacić nabywca z tytułu
dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi
opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120
ustawy (pole opcjonalne).
 

W przypadku braku - pole pozostaje puste.



Ważne z broszury MF

W przypadku udokumentowania sprzedaży fakturą, z wartościami
sprzedaży brutto dostaw towarów lub świadczenia usług opodatkowanych

na zasadach marży, poza danymi określonymi w § 10 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia, w polach właściwych dla sprzedaży według

odpowiednich stawek podatku należy wykazywać poszczególne podstawy
opodatkowania, tj.: marże pomniejszone o podatek należny (w tym

również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy
marży ujemnej podatek wynosi „0.00”), z oznaczeniem

odpowiednio MR_T lub MR_UZ.



Podstawa opodatkowania jest wartością ujemną - co w takiej sytaucji?

W przypadku gdy tak ustalona podstawa opodatkowania za dany okres
rozliczeniowy jest wartością ujemną, nie ma możliwości wykazania
ujemnego podatku należnego (przy marży ujemnej podatek wynosi

„0.00”). 



Podstawa opodatkowania jest wartością ujemną - co w takiej sytaucji?

Faktyczną wartość brutto nalezy wykazać w polu "SprzedazVAT_Marza" - to
pole dotyczy dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży - art.

120 ustawy o VAT



Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M
i JPK_V7K



WAŻNE POLE: ZakupVAT_Marza

Zastosowanie dla: Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych
podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz towarów używanych, dzieł
sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą

opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy (pole
opcjonalne). 



Ważna uwaga
Faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika z tytułu

nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej
korzyści turysty w przypadku świadczenia usług opodatkowanych
zgodnie z art. 119 ustawy oraz towarów używanych, dzieł sztuki,

przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą
opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy

ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje
obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia

usług opodatkowanych na tych zasadach, z zastrzeżeniem art. 120
ust. 5 ustawy.

W przypadku art. 120 ust. 5 ustawy, faktury lub inne dokumenty
należy ująć w okresie rozliczeniowym w którym dokonano zakupu.

Natomiast w przypadku art. 120 ust. 7 ustawy, jeżeli wartość
dokonanych zakupów w okresie rozliczeniowym przewyższa

wartość sprzedaży tego okresu, nadwyżkę zakupów dodaje się do
zakupów dokonanych w następnym okresie rozliczeniowym.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.



Opis struktury pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K -
dla procedury VAT marża 

P_63 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art. 119 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się „1” w przypadku świadczenia usług turystyki
opodatkowanych na zasadach marży.

W przeciwnym przypadku – pole pozostaje puste.
 
 

P_64 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się „1” w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,
przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez
podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu

odprzedaży, opodatkowanych na zasadach marży.
W przeciwnym przypadku – pole pozostaje puste.



Opis struktury pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K 



Przykładowy sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego
dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.



Inny przypadek - art. 120 ust. 5 

W odniesieniu do przedmiotów kolekcjonerskich, jeżeli podatnik za
zgodą naczelnika urzędu skarbowego oblicza różnicę pomiędzy łączną
wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju
przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym, zapisów
 
w ewidencji sprzedaży dokonuje analogicznie, jak w przypadku
MR_T (gdzie podatek ustalany jest od sumy marż uzyskanych na
poszczególnych usługach turystyki) na podstawie dowodu
wewnętrznego oraz faktycznych dokumentów sprzedaży



Przykład sposobu prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla
JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy. 



Po stronie zakupu (tabela poniżej) ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą
wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w

polu ZakupVAT_Marza. Natomiast nadwyżkę wartości nabyć określonego rodzaju przedmiotów
kolekcjonerskich z poprzedniego okresu rozliczeniowego, o której mowa w art. 120 ust 7 ustawy, podatnik

ewidencjonuje na podstawie dowodu wewnętrznego.

art. 120 ust. 5 ustawy - co się dzieje po stronie zakupu?



Dziękuję za uwagę 
 

Zapraszam do kolejnego materiału video
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