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Drodzy Państwo, 

bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się 
z powyższą prezentacją. Zmiany, które zostaną
wprowadzone już za kilka dni 
i dotyczą bezpośrednio Państwa/Państwa
działalności. Zależy nam na tym, by uniknąć
błędów, korekt, a w konsekwencji również 
i KAR związanych z błędami.

Podkreślamy również, że po wprowadzonych
zmianach niezbędna będzie ścisła współpraca
między Państwem, a naszą kancelarią.

Całość prezentacji przygotowaliśmy tak, by wiedza
w niej zawarta była przystępna 
i zrozumiała. Jeśli natomiast pojawią się
jakiekolwiek pytania to oczywiście prosimy o
kontakt.

Z poważaniem,
Marzena Czerwińska-Dobrowolska  
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KARY

Wszelkie błędy podczas wypełniania pliku JPK V7 będę
karane! 
Dlatego należy zapoznać się odpowiednio wcześnie 
z wymogami stawianymi od października wszystkim
czynnym podatnikom VAT wypełniającym plik JPK. 
W przypadku wprowadzenia błędnych informacji w pliku
JPK V7 Urząd Skarbowy może nałożyć karę grzywny na
przedsiębiorstwo. Jeśli więc zdarzy się pomyłka, należy 
o niej jak najszybciej poinformować odpowiedni
Urząd Skarbowy.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykryje błędów w JPK
samodzielnie, a będą one uniemożliwiały przeprowadzenie
weryfikacji poprawności zawartych w nim transakcji,
otrzyma on od naczelnika urzędu skarbowego wezwanie
do skorygowania konkretnych nieprawidłowości pliku.
Przedsiębiorca będzie
miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania na przesłanie do
naczelnika urzędu skarbowego korekty błędów, które
zostały wymienione w wezwaniu. Podatnik może również
nie korygować błędów i złożyć w urzędzie skarbowym
wyjaśnienie, w którym wskaże, że plik JPK nie zawiera
błędów wymienionych w wezwaniu.

Za każdy nie skorygowany błąd grozi kara 500 zł .
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Kogo dotyczy?

Wszystkich czynnych podatników VAT bez względu na ich
wielkość, a więc mikroprzedsiębiorców oraz firm małych,
średnich i dużych.

Terminy - Od kiedy?

Nowe zasady zaczynają obowiązywać od
1.10.2020r. (termin został przesunięty ze względu na
pandemię). Pierwszy przesłany nowy JPK będzie dotyczył
transakcji przeprowadzonych w październiku.
Nie oznacza to, że pliki będą wysyłane 1.10! Deklaracje za
październik trzeba będzie złożyć do 25.11.2020r.

Na czym polegają zmiany?

Nowe rozwiązanie scala struktury dotychczas
stosowanych JPK oraz deklaracji VAT-7 i VAT-7K - będą
przesyłane w jednym dokumencie elektronicznym.
Zostanie wdrożony również obowiązek wprowadzenia
nowych danych - oznaczenia grupowań towarów i usług
[GTU], rodzaju transakcji oraz dowodów sprzedaży. O GTU
piszemy szerzej w dalszej części! [LINK]
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podmioty, które są zobowiązane do comiesięcznego
wysyłania deklaracji VAT, będą wysyłać co miesiąc

podmioty składające deklaracje co kwartał będą
zobowiązane do przesyłania JPK_V7K. Za

Terminy - częstotliwość

Pliki JPK dotychczas wysyłane były co miesiąc natomiast
deklaracje albo co miesiąc albo kwartalnie. W związku z
czym nowy JPK_VAT będzie w dwóch wersjach:
·        

plik JPK_V7M wypełniony w obu częściach:
ewidencyjnej i deklaracyjnej.

·        

pierwsze dwa miesiące kwartału (wypełniana tylko
część ewidencyjną)  po trzecim miesiącu kwartału będą
zobligowani do złożenia  JPK_V7K wypełnionego w obu
częściach: w części ewidencyjnej za ostatni miesiąc,  w
części deklaracyjnej za cały kwartał.

Pliki i deklaracje za wrzesień oraz 3 kwartał

Za ostatnie okresy rozliczeniowe przed
wprowadzeniem nowych zasad –za wrzesień 2020 r. lub
trzeci kwartał 2020 r. – należy przesłać JPK oraz deklaracje
na starych zasadach.
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KOREKTY

Jeżeli po 1 października pojawi się konieczność dokonania
korekty JPK złożonego za któryś z poprzednich kresów
rozliczeniowych, należy to zrobić z wykorzystaniem
starych struktur JPK i VAT.

Jak podpisujemy nowy JPK_VAT z deklaracją od
października 2020?

Wysyłka nowego JPK_VAT z deklaracją będzie się odbywać
wyłącznie elektronicznie:

-podpisem kwalifikowanym,
-profilem zaufanym,
-danymi autoryzującymi (kwotą przychodu
z zeznania rocznego składanego w ubiegłym roku).

Po złożeniu poprawnego pliku JPK będzie możliwość
pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
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Kody GTU - jakie grupy sprzedaży będą objęte
nowym obowiązkiem?

Począwszy od 1 października klasyfikowanie nowych
transakcji odbywać się będzie według nowych 13 grup.
Ministerstwo wyjaśnia, że  grupy wytypowane i  podzielone
zostały według grup ryzyka podatkowego, czyli możliwości
wystąpienia nadużyć w rozliczeniach podatkowych. Nowy
podział zatem nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców,
sprawdź poniżej w tabeli, czy zmiany dotyczą Ciebie:
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Oznaczenie Grupa towarów lub usług Wyjaśnienia MF 

GTU_01 

napoje alkoholowe (alkohol 
etylowy, piwo, wino, napoje 
fermentowane i wyroby 
pośrednie) 

Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi 
gastronomicznej to oznaczenie nie ma 
zastosowania. 

GTU_02 

towary, o których mowa w art. 
103 ust. 5aa u.p.t.u. (np. 
benzyny silnikowe czy olej 
napędowy) 

Dla oznaczenia GTU_02 nie ma znaczenia, czy 
transakcja odywa się pomiędzy podmiotami 
krajowymi, czy z podmiotem zagranicznym - 
istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust 
5aa u.p.t.u. 

GTU_03 

1) olej opałowy w rozumieniu 
przepisów o podatku 
akcyzowym, 

  

2) oleje smarowe, 

3) pozostałe oleje 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, 

4) oleje smarowe o kodzie CN 
2710 20 90, 

5) preparaty smarowe objęte 
pozycją CN 3403, z 
wyłączeniem smarów 
plastycznych objętych tą 
pozycją 

GTU_04 

wyroby tytoniowe, susz 
tytoniowy oraz płyn do 
papierosów elektronicznych i 
wyrobów nowatorskich, w 
rozumieniu przepisów o 
podatku akcyzowym 

  



GTU_05 

odpady określone w poz. 79-
91 załącznika nr 15 do u.p.t.u. 
(np. wraki przeznaczone do 
złomowania inne niż statki i 
pozostałe konstrukcje 
pływające czy odpady 
szklane) 

  

GTU_06 

urządzenia elektroniczne oraz 
części i materiałów do nich 
wymienione w poz. 7-9, 59-
63, 65, 66, 69 i 94-96 
załącznika nr 15 do u.p.t.u. 
(np. komputery, telefony 
komórkowe, konsole do gier 
wideo czy aparaty 
fotograficzne) 

Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 
9 załącznika nr 15 do u.p.t.u., to powinna być 
oznaczona symbolem GTU_06. 

GTU_07 

pojazdy oraz części 
samochodowe o kodach 
wyłącznie CN 8701-8708 oraz 
CN 8708 10 

Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 
8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. 
Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 
8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi 
doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej. 

GTU_08 

metale szlachetne oraz 
nieszlachetne wymienione w 
poz. 1-3 załącznika nr 12 do 
u.p.t.u. oraz w poz. 12-25, 33-
40, 45, 46, 56 i 78 załącznika 
nr 15 do u.p.t.u. (np. artykuły 
jubilerskie czy odpady i złom 
metali nieszlachetnych) 

  



GTU_09 

leki oraz wyroby medyczne – 
produkty lecznicze, środki 
spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyroby medyczne, objęte 
obowiązkiem zgłoszenia, o 
którym mowa w art. 37av ust. 
1 ustawy Prawo 
farmaceutyczne 

Jeżeli konkretne towary będące przedmiotem 
dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w 
rozumieniu art. 37av Prawa farmaceutycznego, to 
w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu 
GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w 
tym przypadku bez znaczenia. 

GTU_10 budynki, budowle i grunty 

 
Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, 
budowli i gruntów. Zatem oznaczenie GTU_10 
należy zastosować do: 

 
- leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, 
jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, 

 
- sprzedaży prawa wieczystego użytkowania 
gruntu, przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie 
prawa wieczystego gruntu 
 
Nie podlegają oznaczeniu GTU_10 usługi 
budowlane i remonty budynków. 

GTU_11 

 
 
 

usługi w zakresie 
przenoszenia uprawnień do 

emisji gazów cieplarnianych, 
o których mowa w ustawie o 

systemie handlu 
uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych 

  



GTU_12 

usługi o charakterze 
niematerialnym, tj. usługi 
doradcze, księgowe, prawne, 
zarządcze, szkoleniowe, 
marketingowe, firm 
centralnych (head offices), 
reklamowe, badania rynku i 
opinii publicznej oraz w 
zakresie badań naukowych i 
prac rozwojowych 

W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w 
obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach 
brak jest definicji usług o charakterze 
niematerialnym, które należy oznaczać GTU_12. 
Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, 
uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. 
Pomocne w tym przypadku może być wskazanie na 
PKD usługi tzn.: 

- doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, 
doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 
62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 
69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 
70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 
71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 
74.90.19, 

- księgowe: 69.20.2 
- prawne: 69.1 

- zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 
66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 
69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1 

- marketingowe: 73.11.12 
- firm centralnych: 70.1, 
- reklamowych: 73.1, 
- badania rynku i opinii publicznej: 73.2, 

- badań naukowych i prac rozwojowych: 72, 

- szkoleniowe: 85. 

GTU_13 

usługi transportowe i 
gospodarki magazynowej - 
sekcja H PKWiU 2015 
symbol ex 49.4, ex 52.1* 

Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w 
sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi 
transportu towarów tylko dostawę towarów, a 
usługa transportu towarów jest dodatkowym 
kosztem tej dostawy. 

 



 

 

7 ex 20.59.12.0 

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice, 
preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 
niesklasyfikowane- wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek 
do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

8 ex 20.59.30.0 
Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - 
wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych 

9 ex 22.21.30.0 
Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, 
niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 
materiałami - wyłącznie folia typu stretch 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania 
danych 

  26.20.11 
Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie 
<= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. 
notesy komputerowe) i podobne 

  26.20.12 
Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, 
które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania 
danych lub do sieci 

  26.20.13 
Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające 
w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia 
wejścia i wyjścia, nawet połączone 

  26.20.14 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie 
systemów 

  26.20.15 

Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, 
zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa 
urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, 
urządzenia wyjścia 

  26.20.16 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie 
urządzenia pamięci lub ich niezawierające 

  26.20.17 Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach 
automatycznego przetwarzania danych 



  26.20.18 Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: 
drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie 

61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 

62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD 

63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych 
- wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 

65 ex 26.40.60.0 

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem 
telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do 
gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym 
wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów 

66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 

69 ex 28.23.26.0 

Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i 
głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do 
maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski 
SSD 

95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski 
SSD 

96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych 
itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD 

 



70.22.15 Usługi doradztwa związane z zarządzeniem produkcją 

70.22.16 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i 
pozostałe usługi doradztwa związane z  zarządzaniem 

70.22.3 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

71.11.24 Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-
budowlanych 

71.12.11 Usługi doradztwa technicznego 

71.12.31 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki 

74.90.13 Usługi doradztwa w sprawach środowiska 

74.90.15 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa 

74.090.19 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 



WAŻNE! 

Zgodnie z tym co podaje Ministerstwo:
"Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie
dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży
ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz
zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej
fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia
ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy
stosować także do transakcji zakupu skutkujących
pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import
usług)”. Oznaczenia kodów GTU dotyczą tylko faktur
sprzedażowych, nie zakupowych.

Kody GTU - stosować, czy nie?

To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność
dokonania oceny, czy sprzedawana usługa lub towar
znajduje się w wykazie usług oraz towarów wrażliwych.
Obowiązek oznaczenia kodem GTU dotyczy wszystkich
faktur nawet jeśli tylko jeden towar znajdujący się na niej
jest objęty obowiązkiem oznaczenia!
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Kod GTU na fakturze?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do oznaczenia faktury
sprzedaży bezpośrednio w pliku JPK_V7. Nie ma zatem
teoretycznie obowiązku oznaczania faktury nowymi
kodami GTU. Natomiast oznaczanie faktur nowymi kodami
oznacza spore ułatwienie pracy biur rachunkowych i
księgowości. Mogą one bowiem nie znać specyfiki
sprzedawanych towarów i usług przez obsługiwanych
przedsiębiorców, prawidłowe wytypowanie kodu GTU
zatem może być bardzo utrudnione lub niemożliwe.
Dlatego też dla bezpieczeństwa, i w celu wyeliminowania
ewentualnej pomyłki, warto samodzielnie opisywać faktury
sprzedażowe nowymi
kodami GTU! 

Drodzy Państwo i do tego właśnie namawiamy i zwracamy
szczególną uwagę, że tylko Państwo znacie specyfikę
swojej branży sprzedawanych produktów/świadczonych
usług. Dlatego też PROSIMY koniecznie oznaczać faktury
ponieważ dla nas to niejednokrotnie jedyna możliwość. W
innym przypadku przypominać to będzie niestety wróżenie
z fusów. Przepraszamy za takie porównanie, ale
chcielibyśmy, aby było to dla Państwa jasne.
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Ważnym wyznacznikiem GTU jest to, że stosujemy go
wyłącznie przy fakturach sprzedaży, może dotyczyć
faktur zaliczkowych, refaktur. Może zdarzyć się, że do
faktury przypisane będzie więcej niż jeden kod GTU, kody
nie przypisuje się do każdej pozycji, ale do faktury. (Np. na
fakturze są trzy pozycje i 1 będzie podlegała pod jakiś kod
GTU , 2 pozycja nie będzie , a 3 pozycja będzie podlegała
pod kod GTU jeszcze inny, więc na fakturze będą
oznaczone dwa kody). Kody GTU również stosujemy do
wystawionych korekt sprzedaży. Natomiast kody GTU nie
będą  dotyczyć paragonów oraz w sytuacji,
gdy jesteśmy nabywcą i należy wykazać sprzedaż po
stronie sprzedaży jak Import usług , WNT, czy
nieodpłatnego przekazania towaru.
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Podmioty powiązane w nowym JPK

Sprzedaż na rzecz podmiotu powiązanego będzie musiała
być w pliku oznaczona symbolem „TP”( gdy w transakcji
sprzedaży wystąpi podmiot powiązany, w strukturze
JPK_V7 przy symbolu „TP” będzie należało wskazać „1”, gdy
w transakcji podmiot powiązany nie wystąpi, pole należy
pozostawić puste).

Co to są podmioty powiązane?

Przez podmiot powiązany rozumie się sytuację, w której
między nabywcą a sprzedającym dany towar lub usługę
zachodzą pewne zależności. [Zależności te zostały
sprecyzowane w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.] Dlatego
należy pamiętać, że podmiot powiązany - oznaczanie
kontrahenta na potrzeby pliku JPK V7 będzie nowym
obowiązkiem przedsiębiorstw, który należy wypełniać
zgodnie z przepisami. 
Przykładem podmiotów powiązanych są:
 -małżonek,krewny lub powinowaty osoby fizycznej, który
ma znaczący wpływ na podmiot;
-spółka nieposiadająca osobowości prawnej oraz jej
wspólnicy;
-podmioty, z których jeden wywiera duży wpływ na co
najmniej jeden inny podmiot;
-podatnik oraz jego zakład z siedzibą zagraniczną.*
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*Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
a) udziałów w kapitale lub
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub
zarządzających, lub
c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub
ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i
certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na
podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo
występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia
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Jakie problemy rodzi mechanizm podzielonej płatności w
JPK_VAT?

Określenie „MPP” stosuje się tylko do transakcji objętych
obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej
płatności, zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży
     
Nieobowiązkowe czyli dobrowolne adnotacje „MPP” nie
wykazuje się ich w ewidencji JPK
     
Gdy faktura nie została oznaczona „MPP” a podlega
obligatoryjnie mechanizmowi podzielonej płatności, to i tak
należy ją oznaczyć w ewidencji jako „MPP”
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FP – określenie dla faktury wystawionej za pomocą
kasy rejestrującej, dotyczy również sprzedaży z 1
października, nie ma znaczenia dla podstawy
opodatkowania- jest neutralna dotyczy pojedynczej
transakcji
RO -  jest to określenie do raportu ze sprzedaży z kasy
rejestrującej. Raporty zbiorcze dobowe lub miesięczne

Kasy fiskalne a JPK_VAT

Od 1 października należy raportować Raport z kasy
fiskalnej bez pomniejszania faktur paragonowych.
Oznacza się następująco dokumenty związane z kasą
fiskalną:
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