
Zmiany w zakresie deklaracji i JPK 

oraz 

pierwsze doświadczenia w sprawie 
białej listy 

regulacje podatkowe i rozwiązania 
informatyczne

 Jak przetrwać 
i nie polec?

Jan Czerwiński  | Senior Tax Manager DZP
Jędrzej Jażdżyk | Dyrektor Zarządzający Hogart

Warszawa, 20 marca 2020 r.

Jak zmienia 
się nasze 
otoczenie 
prawne?



Kilka słów o nas

Hogart

Hogart to
 28 lat doświadczenia 
 Specjaliści: ERP, systemy spełniające wymagania prawne, raportowanie/

BI 
 Wiedza finansowa i IT 
 Średni staż 5-7 lat
 Więcej jak tysiąc projektów zrealizowanych
 Setki aktywnych klientów
 Długa lista referencyjna (Ford, Superpharm, Aflofarm, DomDevelopment, 

Inter Ubezpieczenia, Accor, ThyssenKrupp, PZU, Bank Millenium, UPC)
 Własne rozwiązania takie jak JPK, Biała Lista, ZSMOPL, Windykacja…
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Kilka słów o nas

DZP

15025 3 15 70

Ponad 150 
prawników i 
doradców 
podatkowych, 
9 praktyk, 
40 specjalizacji

25 lat najwyższej 
jakości 
doradztwa

Nasze 
lokalizacje: 
Warszawa, 
Poznań, Wrocław

Liczne 
rekomendacje 
i wysoka pozycja 
w międzynarodo
wych rankingach 
od ponad 15 lat 

70 krajów 
w sieci relacji 
biznesowych: 
kancelarie, 
firmy doradcze, 
partnerzy 
biznesowi 
i stowarzyszenia 
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Kilka słów o nas

DZP
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Zespół: 40 zespołów sektorowych 
i specjalizacyjnych. Nasi eksperci to byli 

pracownicy i doradcy instytucji publicznych, 
m.in. ministerstw, GPW, KNF, UOKiK i UZP.

Proces legislacyjny: Współtworzymy akty 
prawne, przygotowujemy opinie i analizy, 
monitorujemy ustawodawstwa w ramach 

zespołu doradztwa regulacyjnego.

Wiedza: Stawiamy na stały rozwój 
merytoryczny naszych ekspertów. Prowadzimy 

autorski program szkoleń wewnętrznych - 
ΛKΛDEMIΛ | DZP.KΛKΛDEMIΛ | DZP.DEMIΛKΛDEMIΛ | DZP. | DZP.

E-doradztwo: Prowadzimy interaktywne 
doradztwo, w tym dla indywidualnych 

przedsiębiorców. Zapraszamy na nasze  
eksperckie blogi.

Bezpieczeństwo: Struktura naszych zespołów 
zapewnia ciągłość doradztwa niezależnie od 

nieprzewidzianych czynników, umożliwia więc 
eliminację ryzyk prawnych i finansowych.

Perspektywa biznesowa: Dopasowujemy się 
do potrzeb. Łączymy liczne specjalizacje 

prawnicze z różnymi obszarami 
działalności klienta.



Zmiany związane z JPK_VAT
 Nowe wymagania w zakresie ewidencji oraz nowe obowiązki podatnika. 
 Nowe sankcje w VAT i KKS.
 Przepisy przejściowe dla MŚP oraz innych kategorii. 
JPK_V7M wg Hogart
 Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT.
 Co należy zmienić w systemach ERP?
 Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, 

archiwizacja.
Biała lista
 Pierwsze doświadczenia oraz planowane zmiany. 
 „Hogart Biała lista +” automatyzacja procesu weryfikacji.
Podsumowanie

Zmiany w zakresie JPK_VAT i białej listy

Agenda
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JPK_V7M: 
deklaracja i 
ewidencja
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JPK_V7M (deklaracja + ewidencja)

Cele zmian
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Drobne uproszczenia

Połączenie dwóch obowiązków (deklaracja i JPK_VAT)

Uszczelnianie systemu podatkowego



JPK_V7M

Rozszerzenie obowiązku informacyjnego – 
ewidencja
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Kody rodzajów transakcji Kody dokumentów

Rozporządzenie sprawie 
szczegółowego zakresu danych 

zawartych w deklaracjach 
podatkowych i w ewidencji VAT

GTU  - grupy towarów i usług



JPK_V7M

Rozszerzenie obowiązku informacyjnego – GTU
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Leki, wyroby medyczne, DŚSP Nieruchomości

Transport i magazynowanie Usługi niematerialne

Samochody i części Elektronika, odpady, metale

Napoje alkoholowe, papierosy, 
smaryPaliwa



JPK_V7M

Rozszerzenie obowiązku informacyjnego – kody 
transakcji
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MPP

TT_WNT, TT_D

MPP

B_SPV, B_SPV_DOSTAWA IMP

TP

EE

SW



JPK_V7M

Rozszerzenie obowiązku informacyjnego – kody 
dokumentów
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RO MK

WEW WEW

FP VAT_RR



JPK_V7M

Sankcje w KKS i VAT
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VAT KKS

500 zł za błąd uniemożliwiający 
przeprowadzenie weryfikacji 

prawidłowości transakcji, jeśli

 Brak korekty

 Brak wyjaśnień (także w 
terminie) lub wyjaśnienia 

nieadekwatne

 Złożenie deklaracji wg 
niewłaściwego e-schematu

 Brak przesłania ewidencji 
(JPK_V7K) lub przesłanie 
nierzetelnej

 Przesłanie ewidencji 
(JPK_V7K) po terminie lub 
wadliwej 



JPK_V7M

Przepisy przejściowe
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Duży przedsiębiorca Mały i średni 
przedsiębiorca

1 kwietnia 2020 1 lipca 
2020  

Dobrowolnie 
wcześniej
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Czym technicznie różni się JPK_V7M od 
JPK_VAT?

Co należy zmienić w systemach ERP?

Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, 
podgląd, edycja, podpis, wysyłka, 

archiwizacja.

JPK_V7M wg Hogart



Czym 
technicznie 

różni się 
JPK_V7M od 

JPK_VAT?



JPK_V7M

Jakie zmiany?
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VAT7

Trzecia nowa 
podstruktura będąca 

deklaracją

sprzedaż wiersze 

Nowe kodyfikacje w 
podstrukturze

zakup wiersze

Nowe kodyfikacje w 
podstrukturze

Ciekawostka:
Ustawodawca dla sprzedaży i zakupów zrezygnował z pól:

- adres nabywcy oraz 
- adres kontrahenta



Sprzedaż wiersz – nowe kodyfikacje
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oznaczenia 
dodatkowe, pola: 

SW, EE, TP, TT_WNT, 
TT_D, MR_T, MR_UZ, 

I_42, I_63, B_SPV, 
B_SPV_DOSTAWA, 
B_MPV_PROWIZJA, 

MPP

kody typów towarów i 
usług 

(pola od GTU_01 do 
GTU_13)

kod TypDokumentu 

(wartości: RO, WEW, 
FP)



Typy towarów i usług
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GTU_01  Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w 
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02  Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. 

GTU_03  Dostawa 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. 

GTU_04  Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w 
rozumieniu przepisów o podatku akcyzo

GTU_05  Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy. 

GTU_06  Dostawa 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. 

GTU_07  Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10. 

GTU_08  Dostawa 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. 

GTU_09  Dostawa 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.). 

GTU_10  Dostawa budynków, budowli i gruntów. 

GTU_11  Świadczenie usług 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). 

GTU_12  Świadczenie usług 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. 

GTU_13  Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. 



TypDokumentu
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RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego 
zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących; 

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: 
przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do 
jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na 
rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej; 

FP - w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. 

Faktury do paragonów będą ujmowane w ewidencji VAT w okresie 
rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie 
zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za ten okres.



Oznaczenia dodatkowe
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SW  Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. 

EE  Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. 

TP  Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w 
art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. 

TT_WNT  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w 
ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy. 

TT_D  Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach 
transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy. 

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

MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na 
zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy. 

I_42  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 
42 (import). 

I_63  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 
63 (import). 

B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, 
opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy. 

B_SPV_DOSTAWA  Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na 
rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy. 

B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz 

MPP  Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę 
towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. 



Zakup wiersz – nowe kodyfikacje
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oznaczenia 
dodatkowe, pola: 

- IMP
- MPP

kody typów towarów i 
usług 

(pola od GTU_01 do 
GTU_13)

Kod DokumentZakupu

         wartości: 
         - VAT_RR
         - WEW
         - MK



DokumentZakupu
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MK - w przypadku faktury wystawionej przez 
podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, 
który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w 
art. 21 ustawy; 
VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której 
mowa w art. 116 ustawy; 

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, 
przykład: dokonanie rocznej korekty podatku 
naliczonego w związku ze zmianą współczynnika 
odliczenia podatku naliczonego.



Oznaczenia dodatkowe

MPP  Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu 
podzielonej płatności. 

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej 
niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub 
świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. 

WAŻNE 

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje 
nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do 
ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez 
wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” 
również należy wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP. 

IMP  Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu 
towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a 
ustawy.
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Co należy 
zmienić w 
systemach 

ERP?
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Co należy zmienić w systemach ERP?

Źródłem deklaracji JPK_V7M są zapisy na kontach księgowych, 
zatem logicznie dodatkowe kodyfikacje sprzedaży i zakupów 
powinny się znaleźć na analityce kont rozrachunkowych

Skąd tam się wezmą ???

  z importów z modułów wystawiania faktur sprzedaży lub 
rejestracji faktur zakupu

  z ręcznego księgowania

Wnioski
 Przy wystawianiu faktur należy zadbać o odpowiednie 
kodyfikacje transakcji (analityka produktów i typów dokumentów, 
reguły > 15 000)
 Przy rejestracji faktur zakupu należy odpowiednio kodyfikować 
transakcje
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Co należy zmienić w systemach ERP?

 Uwaga osoby wystawiające lub rejestrujące faktury mogą nie 
mieć wymagającej wiedzy do prawidłowej identyfikacji transakcji – 
w księdze na kontach powinno się umożliwić zmiany analityk 
(Hogart przygotował specjalny VDEK tool do dokonywania takich 
modyfikacji w systemie ERP)

 W samym narzędziu generującym deklaracje JPK powinna być 
możliwość łatwej aktualizacji kodyfikacji transakcji (edycja linii), 
szczególnie jeśli system źródłowy jest w centrali i zmiany w tym 
systemie są bardzo czasochłonne

 Należy pamiętać, że w księdze mamy dekrety zbiorcze 
dokumentów, zatem na jednej linii może występować wiele kodów 
jednocześnie (faktury wielopozycyjne), np. dla sprzedaży 
(02,05,09,TP,MPP) 
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Hogart JPK_V7M 
– proces, 

walidacja, 
podgląd, edycja, 
podpis, wysyłka, 

archiwizacja.
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Biała lista – 
pierwsze 

doświadczenia i 
planowane 

zmiany oraz 
Biała Lista 

Hogart
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Biała lista – planowane zmiany

Zapłata na rachunek spoza Białej listy
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Faktura dokumentująca WNT, 
import  towarów lub usług, 

dostawę towarów rozliczaną 
przez nabywcę

Płatność na rachunek 
banku/SKOKu
 rachunki cesyjne
 usługi faktoringowe
 rachunki gospodarki własnej

Złożenie zawiadomienia:
 wystarczy przy pierwszej 

zapłacie
 do własnego naczelnika US
 termin 7 dni

Dokonanie zapłaty w MPP



Hogart – Biała lista AKTUALIZACJA 
CODZIENNIE

 Weryfikacja czynny/nie czynny na etapie 
DEKLARACJA VAT

          - w bazach czynnych podatników (MF) przed 1.1.2020r.
           - w bazie KE VIES – dla zagranicznych kontrahentów 
           - w bazie Biała Lista (KAS) od 1.1.2020r.
                  - za pomocą technologii API (miały być limity)
                  - za pomocą pliku płaskiego (weryfikacja masowa)

 Weryfikacja kont bankowych PRZELEWY
            - w bazie Biała Lista (KAS) od 1.1.2020r.
                         - za pomocą technologii API (miały być limity)
                         - za pomocą pliku płaskiego (weryfikacja masowa)
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Dziękujemy za uwagę!

Jan.Czerwinski@dzp.pl 

T: +48 22 557 94 88

M: +48 795 121 152
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Jan Czerwiński
Senior Tax 
Manager

Jędrzej Jażdżyk
Dyrektor 
Zarządzający

Jedrzejj@hogart.com.pl 

M: +48 785 994 307

mailto:Jan.Czerwinski@dzp.pl
mailto:Jan.Czerwinski@dzp.pl


Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa 
T + 48 22 557 76 00
F + 48 22 557 76 01

Biuro w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
T + 48 61 642 49 00
F + 48 61 642 49 50

Biuro we Wrocławiu
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
T + 48 71 712 47 00
F + 48 71 712 47 50

Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Hogart sp z o.o.

Biuro w Warszawie
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa 
T + 48 22 434 72 00

Wkrótce zmiana biura  
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