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Teresa Krawczyk

Rozdział III. Instrukcja w zakresie
plików JPK

1. Komentarz wstępny

1.1. Definicja podatników VAT i obowiązków podatkowych

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości praw-
nej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu
na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 VATU).

Podatnicy VAT mogą występować w charakterze podatników czynnych lub zwolnionych
z podatku, dlatego też w prowadzeniu działalności firm istotne jest właściwe rozpozna-
nie, czy wykonywane przez nie czynności mieszczą się w katalogu:

1) czynności podlegających opodatkowaniu VAT (zostały one określone w art. 5 ust. 1
VATU),

2) czynności, w stosunku do których nie stosuje się przepisów VATU, a które zostały
określone w art. 6 VATU (przede wszystkim w zakresie umów prawnie nieskutecz-
nych, czy też transakcji zbycia przedsiębiorstwa czy jego części),

3) czynności zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 43 VATU.

Zwolnienie z VAT dotyczy podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione
z podatku na podstawie przepisów VATU (art. 43 ust. 1), przepisów wykonawczych do
VATU bądź podatników, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła
łącznie w poprzednim roku podatkowym limitu 200 000 zł określonego w art. 113 ust. 1
VATU.

Obowiązek podatkowy, zgodnie z art.19a VATU, od 1.1.2014 r. powstaje z chwilą dostawy
towaru bądź wykonania usługi. Należy zauważyć, iż generalnie – poza wyjątkami wska-



Część III. Instrukcje w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług

902

zanymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 VATU – opodatkowaniu VAT podlegają czynności od-
płatne.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świad-
czącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone
wynagrodzenie. Musi istnieć bezsporny związek pomiędzy świadczoną usługą i przeka-
zanym za nią wynagrodzeniem, co oznacza, że ze stosunku prawnego, na podstawie któ-
rego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna korzyść na rzecz świadczącego
usługę.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów czy świadczenie usług podlega opo-
datkowaniu VAT. Aby podlegała opodatkowaniu VAT, musi być wykonana przez podat-
nika zarejestrowanego dla tego typu czynności.

Zakres prowadzonej ewidencji księgowej z tytułu rozliczenia VAT każdorazowo musi
uwzględniać specyfikę tego podatku (jako podatku od wartości dodanej), respektować
obowiązujące przepisy prawa podatkowego i obowiązujące regulacje wewnętrzne da-
nego podmiotu, musi też wynikać z charakteru i skali operacji gospodarczych realizowa-
nych przez dany podmiot.

Należy również pamiętać o zgodności ewidencji rachunkowej z podatkową VAT, tj. reje-
strach sprzedaży i zakupów, gdyż ewidencja księgowa rozliczeń z tytułu VAT nie może
być oderwana od ewidencji podatkowej, do której prowadzenia zobowiązują przepisy po-
datkowe, a rejestry sprzedaży i zakupów w praktyce powinny stanowić dalsze uszczegó-
łowienie ewidencji prowadzonej na kontach księgowych poszczególnych jednostek czy
też prowadzonych przez podmioty nieobowiązane do stosowania RachunkU, ewidencji
podatkowej (np. książki przychodów i rozchodów dla rozliczenia z fiskusem podatku do-
chodowego).

W związku z powyższym zakres prowadzonej ewidencji VAT powinien zależeć od za-
kresu i rodzaju realizowanych zadań i rozliczeń z tytułu tego podatku, ponadto każdy
z podmiotów zobligowany do stosowania RachunkU powinien indywidualnie zdecydo-
wać o zasadności wyodrębniania kolejnych poziomów ewidencji analitycznej oraz uregu-
lować w przepisach wewnętrznych kwestie związane z ewidencją rozliczenia VAT na wła-
ściwych kontach oraz przekazywania danych za poszczególne okresy celem rozliczenia
z organami podatkowymi.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 VATU czynni płatnicy VAT zobowiązani są składać deklarację roz-
liczeniową wykazującą dokonane w danym okresie transakcje, na właściwym formula-
rzu, w zależności od tego, jaką częstotliwość opłacania VAT określą na formularzu VAT-R.

Podatnik, który rozlicza się z podatku w okresach miesięcznych, zobowiązany jest skła-
dać deklarację VAT-7, podatnicy kwartalni – deklarację VAT-7K.

Od 1.10.2020 r. zaczynają obowiązywać nowelizacje dotyczące składania deklaracji
w inny sposób i w nowej strukturze. Tym samym dotychczas obowiązujący plik JPK_VAT
oraz deklaracje VAT-7 zostaną zastąpione nową strukturą połączoną: JPK_VDEK.

Nowa struktura JPK powinna była obowiązywać od 1.4.2020 r. dla dużych firm, a od
1.7.2020 r. dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorców oraz JSFP, ale z uwagi na sytu-



Rozdział III. Instrukcja w zakresie plików JPK

903

ację związaną z epidemią COVID-19 w Polsce, termin wprowadzenia tych zmian został
przesunięty na 1.10.2020 r. dla wszystkich podmiotów.

W tym artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące regulacji rozliczenia się
z VAT w nowy sposób, w uproszczonej formule, ale z nowymi wyjaśnieniami i proble-
mami.

Z uwagi na wprowadzenie nowelizacji przepisów, nowy plik JPK_VDEK, jako dokument
elektroniczny wspólny dla deklaracji VAT i ewidencji VAT, wysyłany w terminie właści-
wym na złożenie deklaracji VAT (wspólna tzw. schema dla deklaracji i ewidencji VAT)
i z uwagi na obszerny wachlarz nowych oznaczeń wprowadzonych do części deklaracyj-
nej i ewidencyjnej, będzie po wdrożeniu wymagał od podatników dużej uważności i skru-
pulatności przy wprowadzaniu dokumentów do obowiązujących ewidencji i urządzeń.

W praktyce podmioty często mają problem, jakie przepisy VAT należy zastosować do wy-
konanych czynności i jak ująć w ewidencjach rozliczenie zdarzeń objętych tym podat-
kiem. Po wprowadzeniu zmienionych zasad okazywania danych z rozliczenia, księgowi
muszą zwracać szczególną uwagę na wytyczne dotyczące nowego JPK_VAT, który ma za-
wierać: zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany
okres, pozycji w nowej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) oraz na dodatkowe dane, które są po-
trzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie nowego JPK_VAT, obejmującego część dekla-
racyjną i ewidencyjną, określonego przez SzczegZakrDanDeklR oraz opracowane na ich
podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Wszystkie podmioty zadeklarowane jako podatnicy czynni bądź zwolnieni z VAT muszą
prawidłowo wywiązywać się z nałożonych w tym zakresie obowiązków, ponieważ za ich
niewłaściwe wypełnianie grożą dotkliwe sankcje, wprowadzone w VATU.

1.2. Obowiązek składania deklaracji VAT-7 i JPK_VAT
w terminie do 30.9.2020 r.

Deklarację VAT-7 lub VAT-7K składają wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podat-
nikami VAT.

Deklaracji nie składają podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia od VAT, wskazanego
w VATU. Dotyczy to sytuacji, kiedy podatnik:

1) sprzedaje wyłącznie towary i świadczy usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przed-
miotowe – art. 43 ust. 1 VATU),

2) sprzedaje towary i świadczy usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystają
ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9 VATU), ponieważ ich
obrót z tego tytułu nie przekroczył kwoty 200 000 zł.

Wybór deklaracji VAT-7 (miesięczna) lub VAT-7K (kwartalna) uzależniony jest od tego,
jaką częstotliwość opłacania VAT podatnik określił na formularzu VAT-R, przedkładając
go do urzędu skarbowego.
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Obowiązek składania deklaracji VAT mają więc wszyscy podatnicy VAT, również ci, którzy
w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnych czynności opodatkowanych VAT.
W takiej sytuacji konieczne jest złożenie zerowej deklaracji rozliczeniowej VAT. Deklara-
cje miesięczne składa się do 25. dnia każdego miesiąca – za miesiąc poprzedni, kwartalne
– do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Obecnie obowiązujący sposób
składania deklaracji to tylko forma elektroniczna.

Oprócz złożenia deklaracji VAT przez podatnika czynnego istnieje również obowiązek
przesyłania do 25. dnia następnego miesiąca JPK dla rejestrów VAT (JPK_VAT) za mie-
siąc poprzedni do MF, nawet jeśli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie.

Jednolity plik kontrolny, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej
w postaci pliku XML, czyli strukturze JPK_VAT, określonej w odpowiednim rozporządze-
niu ministra właściwego ds. finansów, obejmuje ewidencję prowadzoną dla celów VAT.

W zależności od wielkości podmiotu, przyjętych wewnętrznych regulacji (czy przekaza-
nia np. prowadzenia rachunkowości do biura rachunkowego), wdrożenie JPK u kolejnych
podmiotów polegało m.in. na:

1) przeszkoleniu pracowników przedsiębiorstwa w zakresie nowych obowiązków do-
tyczących JPK,

2) modyfikacji wszystkich systemów informatycznych finansowo-księgowych w za-
kresie JPK,

3) opracowaniu i wdrożeniu autorskiego narzędzia informatycznego automatyzują-
cego zbieranie danych i scalenie ich w zbiorczy plik,

4) określeniu podziału obowiązków i ról poszczególnych pracowników w procesie ge-
nerowania i przekazywania JPK,

5) przeprowadzeniu testów poprawności tworzenia i przesyłania JPK.

Podatnicy VAT powinni pamiętać o dotrzymaniu ustawowego terminu składania dekla-
racji oraz wpłaty podatku należnego, jeśli takowy zostanie wyliczony. W przypadku gdy
dzień złożenia deklaracji VAT przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny,
termin rozliczenia zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. Dodatkowo podatnik,
który nie złoży w ustalonym przepisami terminie deklaracji i nie wpłaci wyliczonej kwoty
podatku, jest zobowiązany do uregulowania tego zobowiązania podatkowego wraz z na-
liczonymi odsetkami za każdy dzień zwłoki. W momencie popełnienia czynu zabronio-
nego, jakim jest m.in. niezłożenie deklaracji VAT lub nieuregulowanie zobowiązania po-
datkowego w terminie, podatnik powinien złożyć tzw. czynny żal.

W przypadku gdy kwota odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł, na podatnika nie nakłada
się obowiązku opłacenia odsetek.
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1.3. Termin i forma składania deklaracji VAT-7/VAT-7K
– od 1.10.2020 r.

1.3.1. Podstawa prawna nowych rozwiązań dotyczących deklaracji VAT

Przepisami ZmVATU19(3) wprowadzono zmiany do VATU mające na celu między innymi
uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w VAT, sposobu składania rozliczeń oraz
wskazano nowy wzór deklaracji VAT.

W następstwie wprowadzonych zmian, na podstawie art. 99 ust. 13b VATU, minister
właściwy do spraw finansów publicznych otrzymał delegację ustawową do określenia,
w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu danych niezbędnych do rozliczenia
podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, po-
datku należnego i podatku naliczonego wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania,
terminu i miejsca składania deklaracji podatkowych oraz z niezbędnymi pouczeniami,
uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obo-
wiązku przez organ podatkowy.

W konsekwencji w SzczegZakrDanDeklR określono elementy nowego JPK_VDEK oraz
opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M
i JPK_V7K.

Zgodnie z art. 109 ust. 14 VATU Minister Finansów określił w SzczegZakrDanDeklR
szczegółowy zakres danych pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządze-
nie informacji podsumowującej, w szczególności dotyczących:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należ-
nego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku,

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty
podatku naliczonego,

3) kontrahentów,
4) dowodów sprzedaży i zakupów

oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c
VATU.

Tym samym składane dotychczas odrębnie informacje z prowadzonej ewidencji w for-
mie JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K zastąpiono jednym dokumentem elektro-
nicznym w ramach nowego pliku JPK_VDEK, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K, obejmu-
jącym część ewidencyjną i deklaracyjną, wysyłanym w terminie właściwym dla złożenia
deklaracji VAT, weryfikowanym automatycznie.

Przepisy SzczegZakrDanDeklR zawierają wykaz danych, jakie muszą się znaleźć w tym
nowym dokumencie VAT. Zakres informacji z części deklaracyjnej został zbliżony do
dotychczas obowiązującego. Nieco inaczej skonstruowano część ewidencyjną, w której,
poza dotychczasowymi informacjami, zawarto nowe oznaczenia.
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1.3.2. Termin składania nowego JPK_VAT

Początkowo MF zapowiadało wprowadzenie pliku JPK_VDEK w dwóch turach: od
1.4.2020 r. dla dużych przedsiębiorców i od 1.7.2020 r. dla mikroprzedsiębiorców, ma-
łych i średnich przedsiębiorców (w tym: dla JSFP). Z uwagi na sytuację epidemiczną
w kraju spowodowaną COVID-19 termin ten został ujednolicony dla wszystkich podatni-
ków i przeniesiony na 1.7.2020 r. na podstawie art. 58 pkt 4 ZmKoronawirusU20.

Jak wskazało MF, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, w celu odciążenia
ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii, termin obligatoryj-
nego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników przesunięto – na podstawie
przepisów DopłKredBankCOVID19U – z 1.7.2020 r. na 1.10.2020 r.

1.3.3. Forma składania deklaracji JPK_VAT

Plik JPK_VAT składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do
25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub
dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin przypada na pierwszy dzień roboczy).

Od 1.10.2020 r. obowiązują dwa warianty rozliczenia JPK_VAT:
1) JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie; wysyłany co miesiąc,

termin złożenia do 25. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni zawiera część
ewidencyjną i deklaracyjną,

2) JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie (ale plik ten wysyłamy
co miesiąc): termin złożenia: do 25. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni;
za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera tylko część ewidencyjną; za trzeci mie-
siąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, przy czym część deklara-
cyjna obejmuje cały kwartał.

Zgodnie z przepisami VATU, rozliczenie VAT kwartalne przeznaczone jest dla podatni-
ków, którzy posiadają status małego podatnika i u których, zgodnie z art. 2 ust. 25 VATU,
wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podat-
kowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (obo-
wiązuje kwota limitu w wysokości 5 248 000 zł) oraz określonych wymogów wskazanych
w art. 21 VATU.

1.3.4. Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT

Podatnik przygotowuje i wysyła tylko jeden plik, który zawiera część ewidencyjną oraz
deklaracyjną (pozycje z poprzednio obowiązujących deklaracji VAT-7/VAT-7K).

Częstotliwość składania deklaracji do organów podatkowych została zachowana.

JPK_VDEK składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia
miesiąca następnego za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę
lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas podatnik ma możliwość przekazania
dokumentu do pierwszego dnia roboczego).

JPK_VAT z deklaracją może zostać podpisany:
1) podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
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2) profilem zaufanym,
3) danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VDEK podatnik ma możliwość pobrania Urzędowego Po-
świadczenia Odbioru (UPO).

2. JPK  VAT z deklaracją – zmiany wprowadzone
przez JPK_VDEK
Plik JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części.
Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wy-
nika z ewidencji VAT podatnika za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7
i VAT-7K).

Forma ta nie dotyczy natomiast skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek
osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji
podatkowych, do których dalej mają zastosowanie poprzednio obowiązujące przepisy
(np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14).

W przypadku deklaracji VAT-27 (informacji podsumowującej w obrocie krajowym) zo-
stała ona „włączona” do JPK_VDEK, co oznacza, że dane znajdujące się poprzednio w tej
deklaracji są uwzględnione w nowym JPK_VAT i nie są odrębnie składane.

Nowy JPK_VAT zawiera:
1) zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany

okres,
2) pozycje z deklaracji VAT-7 (VAT-7K) obowiązującej przed wprowadzeniem

JPK_VDEK,
3) dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W nowym JPK_VDEK wyeliminowano załączniki wymagane przy składaniu poprzednich
rozliczeń podatku VAT, tj.:

1) VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na teryto-
rium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie
rozliczeniowym),

2) VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),
3) VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu VAT),

a także dodatkowe wnioski występujące w standardowych deklaracjach. Załączniki te
zastąpiono polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VDEK. Jak wska-
zuje KAS, wprowadzenie tych nowych danych będzie przydatne do analizy rozliczeń VAT
i jego kontroli.

Dla nowego JPK-VAT obowiązują dwa warianty rozliczeń:
1) JPK_V7M – składają go podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie (część ewiden-

cyjną oraz deklaracyjną). Podatnicy obowiązani są do wypełniania wszystkich ele-
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mentów JPK_V7M w pliku XML, tj. Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja
(SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl);

2) JPK_V7K – przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni wypełnić następu-
jące elementy w pliku XML:

1) Naglowek,
2) Podmiot1,
3) Ewidencja (SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl).

Za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku
XML, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja, z tym że Deklaracja dotyczy
danych za cały kwartał, część ewidencyjna zawiera natomiast dane, które dotyczą danych
z ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.

Schemat 1. Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K

Opis poszczególnych pól dotyczących struktury schematu głównego dla JPK_V7M
i JPK_V7K umieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K

Nazwa pola Opis pola Wskazówki/przykłady

Naglowek Zawiera m.in. dane dotyczące okresu,
za jaki jest składany plik JPK_V7M, cel
złożenia, urząd skarbowy, do którego jest
składany, datę złożenia

Kod systemowy: JPK_V7M (1),
Wariant formularza: 1 (jest to pierwszy wa-
riant schemy),
Data i czas sporządzenia: np. 25.12.2020 r.
Nazwa systemu informatycznego, z któ-
rego przesyłany jest JPK_V7M (pole fakulta-
tywne),
Pole zawiera określenie celu złożenia:
1 – złożenie.
2 – korekta.
Oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do
którego składana jest deklaracja i ewiden-
cja: np. 1471,
Oznaczenie roku, za który składana jest de-
klaracja i ewidencja: np. 2020 r.,
Oznaczenie miesiąca, za który składana jest
deklaracja i ewidencja: np. miesiąc listopad.
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Nazwa pola Opis pola Wskazówki/przykłady

KodFormularzaDekl: VAT-7 (21),
Pole przechowuje cztery atrybuty elementu
KodFormularzaDekl:
– kod Systemowy: VAT-7 (21),
– kod Podatku: VAT,
– rodzaj Zobowiązania: Z,
– wersja Schemy: 1-1E,
WariantFormularzaDekl: wartość (21)

Podmiot1 Zawiera dane, które identyfikują podmiot
składający plik JPK_V7M

Wpisać NIP (podatnika):
9999999999
Pełną nazwę (np. Spółka)
Spółka XYZ
ul. Kwiatowa 10
30-817 Kraków
Adres poczty elektronicznej: xyz@xyz.vp.pl
Numer telefonu kontaktowego
12 611-11-11

Deklaracja Zawiera dane niezbędne do obliczenia wy-
sokości podatku należnego, obliczenia wy-
sokości podatku naliczonego, obliczenia
wysokości podatku lub zwrotu podatku
wraz z oznaczeniem sposobu dokonania
tego zwrotu oraz pouczenia podatnika

Tu spółka wpisuje dane niezbędne do wy-
liczenia podatku należnego i naliczonego,
wartości podatku podlegającej wpłacie do
US lub kwotę zwrotu wraz ze wskazaniem
formy i sposobu jej dokonania

Ewidencja Zawiera dane pozwalające na prawi-
dłowe rozliczenie podatku należnego i po-
datku naliczonego, które obejmują wier-
sze wskazane poniżej.

SprzedazWiersz Zawiera dane pozwalające na prawidłowe
rozliczenie podatku należnego

Spółka wprowadza dane pozwalające na roz-
liczenie podatku należnego, np. dotyczące
sprzedaży za miesiąc listopad

SprzedazCtrl Zawiera dane dotyczące liczby wierszy
oraz podatek należny według ewidencji
w zakresie podatku należnego za okres,
którego dotyczy JPK_V7M/JPK_V7K

Spółka wprowadza dane dotyczące liczby
wierszy oraz wartość podatku należnego
wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy
rozliczenie, np. za listopad 2020 r.

ZakupWiersz Zawiera dane pozwalające na prawidłowe
rozliczenie podatku naliczonego

Spółka wprowadza dane pozwalające na pra-
widłowe rozliczenie podatku naliczonego od
zakupów – do odliczenia w listopadzie
2020 r.

ZakupCtrl Zawiera dane dotyczące liczby wierszy
oraz podatek naliczony według ewidencji
w zakresie podatku naliczonego za okres,
którego dotyczy JPK_V7M/JPK_V7K

Spółka wprowadza dane dotyczące liczby
wierszy oraz wartość podatku naliczonego
wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy
rozliczenie – np. listopad 2020 r.

Przy tworzeniu JPK_VDEK należy również pamiętać o dodatkowych aspektach związa-
nych z jego budową, głównie o przedstawionych Formatach pól (danych) tego pliku,
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wskazanych w „Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją” MF – Kra-
jowej Administracji Skarbowej z 30.6.2020 r.1.

Ogólne założenia dotyczące Formatu pól JPK_VDEK, przedstawione w tej broszurze, są
następujące:

1) formatem pliku jest XML;
2) a) obowiązkowych – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku, gdy nie

jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKon-
trahenta), należy wpisać „BRAK”,

pola w pliku XML przyjmują charakter:
b) opcjonalnych – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wy-

maganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste,
c) fakultatywnych – zapisów dokonuje się dobrowolnie, a w przypadku braku za-

pisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione;
3) pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Dopuszczalne jest stosowanie małych

i dużych liter oraz cyfr. Maksymalna liczba znaków wynosi co do zasady 256;
4) polskie znaki diakrytyczne muszą być wpisywane przy użyciu kodowania UTF-8.

W polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, np. „/”,
„– ”, „+”;

5) pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej. Wartość należy
wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako
separatora miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („. ”);

6) kwoty w części dotyczącej ewidencji podawane są z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku – o ile występują (np. 12345,56);

7) kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,
że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wyno-
szące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1
OrdPU;

8) wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („ –”);
9) daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2020-08-31);

10) wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola. Jest to pole opisujące
datę i czas wytworzenia pliku. Datę i czas podaje się w formacie RRRR-MMDDTG-
G:MM:SS (np.: 2020-02-24T09:30:47Z; gdzie T oznacza „Time”). Przy podawaniu
czasu uniwersalnego (UTC) na końcu należy dodać literę „Z” (ZULU);

11) numery identyfikacji podatkowej (NIP) ujęte w ewidencji należy zapisywać jako
ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków roz-
dzielających oraz przez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola
przeznaczonego na ten kod.

1  „Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją”, https://www.gov.pl/web/kas/struk-
tury-jpk (dostęp: 3.7.2020 r.).
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Tabela 2. Wykaz oznaczeń używanych w diagramie XSD2

3. Struktura deklaracji dla JPK_V7M – zakres danych
w deklaracjach

3.1. Zagadnienia ogólne

Od 1.1.2018 r. wszyscy podatnicy VAT obowiązkowo składają do US składają deklarację
– raport JPK_VAT. Deklaracja ta zawiera pełną informację o sprzedaży i zakupach odli-
czanych przez podatnika i stała się podstawowym źródłem informacji dla KAS.

Poza raportem JPK_VAT podatnicy VAT składają także deklaracje VAT-7 miesięczne
(kwartalne) do 25. dnia po miesiącu, którego dotyczą, które informują o wyliczeniu po-
datku do zapłaty do US lub do zwrotu, na podstawie sprzedaży i zakupów w okresie ob-
jętym składaną deklaracją. W tym samym terminie podatnik jest zobowiązany wpłacić
podatek wynikający z wyliczenia na deklaracji.

Zarówno deklarację VAT-7, jak i raport JPK_VAT podatnicy składają w formie elektronicz-
nej i w tym samym dniu. Oba dokumenty uzupełniają się i uszczegóławiają informacje
dotyczące rozliczenia VAT, przy czym raport JPK_VAT jest określany jedynie jako infor-
macja i nie wnosi skutków dla poprawności rozliczenia z VAT.

Dane potrzebne do wyliczenia deklaracji VAT-7 oraz do przygotowania zestawienia
JPK_VAT są gromadzone przez programy finansowo-księgowe w ewidencjach VAT, zwa-
nych rejestrami sprzedaży i zakupu. Ważne, by oprogramowanie było tak skonstru-
owane, aby zawierało wszystkie niezbędne informacje i posiadało tak pogrupowane tre-
ści i dane, by odpowiadać standardowi, w jakim informacje powinny być przedstawiane
Ministerstwu Finansów.

2  Przedsiębiorcy muszą przygotować do wysyłki plik według określonego standardu. W praktyce program księ-
gowy powinien spełniać warunki exportu księgowości w formacie pliku JPK, niemniej przedsiębiorca musi ko-
rzystać z takich rozwiązań, które powyższy warunek – wymaganie – spełniają. Po stronie przedsiębiorcy (korzy-
stającego z programów księgowych czy systemów ERP) leży obowiązek, aby plik JPK przygotowany był w for-
macie XML zgodnym z formatem XSD, przy czym schemat podany jest przez Ministerstwo Finansów: https://
www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk (dostęp: 8.7.2020 r.).
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