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Podatnik u którego występują transakcje międzynarodowe jest obowiązany w nowym          
JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7K lub JPK_V7M) stosować w określonych         
zdarzeniach gospodarczych odpowiednie kody i oznaczenia.  
 
Zanim zacznę dodam na wstępie, że oznaczenia dostaw i świadczenia usług nie            
będą dotyczyły transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego, w          
tym z tytułu importu usług. 
 

Struktura podatku należnego, podatnik stosuje: 
 

A. odpowiedni symbol z dostępnych od: G_01 do G_13, identyfikujący określone          
grupy dostaw towarów i usług. Uwaga! To podatnik zobowiązany jest do           
przeprowadzenia odpowiedniej kwalifikacji. 

 
Co oznaczają poszczególne symbole? 
 

1) dostawy: 
a) napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów         
fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku         
akcyzowym - oznaczenie "01", 
 
b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy - oznaczenie "02", 
 
c) oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów           
smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z               
wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz             
smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o            
kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z            
wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją - oznaczenie "03", 
 
d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów        
elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku         
akcyzowym - oznaczenie "04", 
 
e) odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy -              
oznaczenie "05", 
 
f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie          
określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy -                
oznaczenie "06", 
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g) pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708          
oraz CN 8708 10 - oznaczenie "07", 
 
h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3           
załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika                
nr 15 do ustawy - oznaczenie "08", 
 
i) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków         
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów      
medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1            
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.                
499, z późn. zm.) - oznaczenie "09", 
 
j) budynków, budowli i gruntów - oznaczenie "10"; 
 
     2) świadczenia usług: 
a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których           
mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do              
emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) - oznaczenie "11", 
 
b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych,         
zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices),       
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac            
rozwojowych - oznaczenie "12", 
 
c) transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex            
49.4, ex 52.1 - oznaczenie "13"1. 
 
 

B. Odpowiednie oznaczenie procedur o których mowa w  § 10 ust. 4- 13. 
 
1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa            
w art. 23 ustawy - oznaczenie "SW"; 
2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o        
których mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie "EE"; 
3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub          
usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP"; 

1 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie 
podatku od towarów i usług § 10 ust. 3 pkt 1 i 2a 
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4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w        
kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze         
uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie            
"TT_WNT"; 
5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w          
kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze         
uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie            
"TT_D"; 
6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art.           
119 ustawy - oznaczenie "MR_T"; 
7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i         
antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie            
"MR_UZ"; 
8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych        
towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie "I_42"; 
9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych        
towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie "I_63"; 
10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika        
działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy -             
oznaczenie "B_SPV"; 
11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego          
przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4             
ustawy - oznaczenie "B_SPV_DOSTAWA"; 
12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu          
różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy -           
oznaczenie "B_ MPV_PROWIZJA"; 
13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności -         
oznaczenie "MPP". 
 
 
W przypadku, gdy wystąpi dana procedura podatnik wpisze w pole numer 1 jeżeli nie              
będzie miała miejsca pole pozostawi puste. Nie wyodrębnia poszczególnych         
wartości czy kwot podatku. 
 
UWAGA! Przypominam również o dodatkowych oznaczeniach do dokumentu        
zbiorczego zawierającego sprzedaż z kas fiskalnych, dokumentów wewnętrznych,        
faktur do paragonów: 
 
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 
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Struktura ewidencji zakupu  
 
W polu: KodKrajuNadaniaTIN podatnik wpisze kod literowy kraju, w którym dostawca           
lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku          
od wartości dodanej (np. kontrahent z Niemiec DE). Jest to pole opcjonalne. W             
przypadku braku numeru TIN dostawcy lub usługodawcy pole to pozostanie puste. 
 
W polu NrDostawcy w broszurze wskazano, że należy podać numer, za pomocą            
którego dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby         
podatku lub podatku od wartości dodanej, bez literowego kodu kraju (np. kontrahent            
z Austrii U99999999). W przypadku braku tego numeru - w polach tych należy             
wpisać "BRAK". 
 
Oznaczenie IMP, dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym           
importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.  
 
Import na zasadach ogólnych: 
 
W przypadku otrzymania decyzji zwiększającej podatek VAT od importu towarów, w           
JPK_VAT podatnik wskaże numer decyzji i dane sprzedawcy (nadawcy lub          
eksportera) - w polu NrDostawcy wpisze jego nr, a gdy go nie ma, słowo "BRAK".               
Pole KodKrajuNadaniaTIN uzupełni, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika        
pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju,            
pole może pozostać puste.  
Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP. Podaje się „1” w           
przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku - pole pozostaje         
puste. 
 
 
W przypadku importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT z deklaracją należy           
wykazać numer dokumentu celnego i dane kontrahenta (nadawcy lub eksportera), a           
w polu: 

- NrDostawcy wpisać jego nr - jeżeli jest, a gdy nie ma, to słowo "BRAK" 
- KodKrajuNadaniaTIN należy uzupełnić, jeśli dane zgromadzone przez       

podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. Jeśli wystąpią trudności z          
ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste. 
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MF o transakcjach zagranicznych w pytaniach i odpowiedziach 
 

1. Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego        
rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT? 

 
W ewidencji sprzedaży taką transakcję należy oznaczyć „TP”. W ewidencji zakupu           
należy wskazać natomiast oznaczenie „IMP”. 
 
 
 

2. Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać import w ramach standardowej          
procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny?          
Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w           
takim przypadku podawać w pozycjach K_40-K_43 w JPK_VAT z deklaracją          
jako kontrahenta – sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP,            
jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od          
kontrahenta)? 

 
Przy imporcie na zasadach ogólnych w JPK_VAT z deklaracją należy wykazać           
numer dokumentu celnego i dane kontrahenta (nadawcy lub eksportera), natomiast          
w polu NrDostawcy wpisać jego nr - jeżeli jest, a gdy nie ma, to wtedy „brak”.                
Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN należy uzupełnić, jeżeli dane zgromadzone        
przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z           
ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste. 
 
Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP. 
 
 

3. Czy do grupy dokumentów sprzedaży „WEW” należy zaliczyć dokumenty         
wewnętrzne wystawiane w celu naliczenia podatku należnego z tytułu importu          
usług oraz z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów . 

 
Oznaczenie „WEW" dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane         
oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Oznaczenie „WEW"       
dotyczy np.: 
 

● nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste, 
● korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika         

odliczenia podatku naliczonego, 
● sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury, 
● sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest         

zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej). 
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● Natomiast transakcje, które dotyczą importu usług,      

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których       
podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie         
dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli taki dokument został         
wystawiony. 

 
 

4. Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego        
rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT? 
 

W ewidencji sprzedaży taką transakcję należy oznaczyć „TP”. W ewidencji zakupu           
należy wskazać natomiast oznaczenie „IMP”. 

5. Czy w przypadku eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych       
(transakcji z 0% VAT), np. paliw, będzie obowiązek stosowania kodów          
GTU? 

 
Tak. 
 
 

6. Czy w przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,        
np. paliw, będzie obowiązek stosowania kodów GTU? 

Nie, podatnik będzie stosować oznaczenia GTU jedynie do krajowych i          
transgranicznych dostaw towarów, dokonanych przez siebie (zgodnie z par.         
10 ust. 3 rozporządzenia 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). 
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