
 

 

 

Kolejna rewolucja w rozliczaniu VAT przez samorządy  

Nowy JPK_VAT – nowa ewidencja i „koniec” deklaracji VAT 
 

Nie opadł jeszcze pył po zmianach przepisów podatkowych z przełomu 2019 i 2020 r., a już należy 

„przymierzać się” do kolejnej nowości. Nowy JPK_VAT wchodzi w życie 1 października br. 

Niektórzy określają to jako „Centralizacja część 2”. Chodzi o tzw. likwidację dotychczasowych 

deklaracji VAT oraz wprowadzenie nowych zasad prowadzenia ewidencji VAT. Obowiązek 

wysyłania dwóch odrębnych plików (tj. deklaracji i ewidencji VAT) zostanie zastąpiony 

obowiązkiem przesłania jednego elektronicznego pliku JPK o nowej strukturze danych. 

Ministerstwo Finansów twierdzi, że zmiana spowoduje uproszczenie rozliczeń z fiskusem. Wydaje 

się jednak, że nowe regulacje nie tylko nie ułatwią podatnikom prowadzenia wspomnianych 

rozliczeń, ale jednocześnie niosą ze sobą wiele niebezpieczeństw oraz nowe sankcje. 

10 stron przeciwko 2 

Przedstawione porównanie 
obrazuje ilość nowych 

przepisów 

Po lewej stronie aktualne 
przepisy dotyczące zasad 

prowadzenia ewidencji VAT 

Z kolei kolumna po prawej 
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przepisów, które zaczną 
obowiązywać SAMORZĄDY 

od 1 października 2020 r.  
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Wejście w życie nowych, szczegółowych zasad sporządzania ewidencji spowoduje, że nie będzie 

można w jakikolwiek sposób „upraszczać” sobie prowadzenia rejestrów. Powinny się w nich 

znaleźć wszystkie dane, które będą wymagane zgodnie z nowym rozporządzeniem 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. 

Oprócz podstawowych danych dotyczących sprzedaży i zakupów, które powinny znaleźć się 

w ewidencji, znowelizowane przepisy przewidują istotną NOWOŚĆ. 

Mianowicie, podatnicy będą zobowiązani do oznaczania niektórych transakcji specjalnymi 

kodami, a także nadawania oznaczeń niektórym dowodom sprzedaży i nabycia. 

 

Przykłady kodów 
(oznaczeń) 

 

 

 
 
 

 

Oznacza to, że sporządzając rejestr VAT trzeba się będzie stale zastanawiać czy danej pozycji 

należy nadać odpowiedni kod (oznaczenie).  

Co istotne, jedna pozycja sprzedażowa lub zakupowa: 

a) może nie wymagać nadania żadnego kodu,  

b) może wymagać nadania jednego kodu,  

c) może wymagać nadania dwóch lub więc kodów. 

Należy się zatem spodziewać, że przynajmniej pierwsze tygodnie rozliczania VAT według nowych 

zasad, będą wymagały znacznej uwagi i poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu. 

W pierwszej kolejności konieczne będzie przeanalizowanie dokonywanych transakcji z punktu 

widzenia obowiązku nadawania im wskazanych w rozporządzeniu specjalnych kodów (oznaczeń). 
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Nowe przepisy nie przewidują żadnej taryfy ulgowej.  

 

Już od samego początku będzie obowiązywała regulacja, zgodnie z którą organ podatkowy 

będzie mógł nałożyć karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd !!! 

 
 

Treść nowego 
art. 109 ust. 3h 
ustawy o VAT 

 

 

   

Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu 

w ust. 3g: 

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie 

błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży 

wyjaśnień, albo zrobi to po terminie, 

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, 

że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa 

w wezwaniu 

– naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, 

w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną 

w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa 

w ust. 3f. 

 
 

Nowe regulacje przewidują również nowe zasady sporządzania i przesyłania korekt. 

W obowiązujących do końca września przepisach brak jest określenia wprost terminu na 

przesłanie takiej korekty. W nowym reżimie prawnym korektę trzeba będzie obowiązkowo 

przesłać w terminie 14 dni! Zasady obliczania tego terminu, w szczególności zdarzenia 

powodujące rozpoczęcie jego biegu, zostały dokładnie uregulowane. 

W samorządach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, w szczególności tych ze znaczną 

ilością jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych i zakładów budżetowych), może 

zaistnieć konieczność wprowadzenia stosownych zasad (procedur), które zabezpieczą prawidłową 

realizację omawianego obowiązku. 
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W samorządach VAT to system naczyń połączonych. O prawidłowości całego rozliczenia 

decyduje rozliczenie częściowe każdej jednostki organizacyjnej. Można zatem powiedzieć: „jeden 

za wszystkich, wszyscy za jednego…”. 

W tym świetle warto się zastanowić nad aktualizacją procedur wewnętrznych, które zostały 

opracowane i przyjęte przy okazji centralizacji rozliczeń VAT.  

 
 

Należy zauważyć, że wspomniane procedury były sporządzane w innych realiach prawnych niż te, 

z którymi aktualnie mamy i będziemy mieć do czynienia.  

Przykładowo, bardzo często procedury zawierają załączniki w postaci wzorów rejestru sprzedaży 

i zakupów VAT. Po zmianie przepisów z dniem 1 października br. wzorce te staną się po prostu 

nieaktualne i powinny zostać usunięte. Innym powodem uzasadniającym konieczność modyfikacji 

są wspomniane nowe zasady przesyłania korekt i przyjęty przez ustawodawcę obowiązek 

przesłania korekty w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia błędu przez podatnika albo otrzymania 

wezwania organu podatkowego. 
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Przedstawione w niniejszym opracowaniu 

„nowości” z pewnością stanowią kolejne 

poważne wyzwanie, które stawia się przed 

samorządami oraz pozostałymi podatnikami. 

 

W nowych przepisach nie sposób  

doszukać się znaczących uproszczeń,  

o których wspomina Ministerstwo Finansów. 

 

Wydaje się, że przygotowanie i wdrożenie 

nowych reguł powinno objąć  

w szczególności aspekty techniczne  

(aktualizacja oprogramowania księgowego),  

organizacyjne (weryfikacja procedur)  

oraz merytoryczne  

(przygotowanie pracowników). 
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