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NOWY JPK_VAT – ZASADY OZNACZANIA FAKTUR OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 
 

EWIDENCJA W ZAKRESIE PODATKU NALEŻNEGO 
 
Zgodnie z przepisami 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 ewidencja w zakresie podatku należnego (co do zasady 
sprzedaż), oprócz elementów wymaganych do tej pory, dodatkowo musi zawierać: 

 oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług tzw. GTU, 
 oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji, 
 oznaczenia dowodów sprzedaży. 

 
Lista kodów GTU 
 

KOD GTU NAZWA TOWARU LUB USŁUGI 
 DOSTAWA TOWARÓW 
GTU 01 napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby 

pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 
GTU 02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. oleje napędowe, 

benzyny silnikowe) 
GTU 03 olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, 

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,  
oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, 
z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją 

GTU 04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby 
nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

GTU 05 odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. odpady 
szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, niebezpieczne odpady 
zawierające metal) 

GTU 06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich określone w poz. 7-9, 59-63, 
65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, dyski twarde, 
telefony komórkowe, konsole do gier wideo, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery 
cyfrowe, części i akcesoria do fotokopiarek) 

GTU 07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 
10 

GTU 08 metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone 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 
o VAT 

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 
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GTU 10 budynki budowli i grunty 
 USŁUGI 
GTU 11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 
GTU 12 usługi niematerialne wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, 

szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania 
rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 

GTU 13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 
49.4, ex 52.1 

 
 
W związku z tym od 1 października 2020 r. osoby odpowiedzialne za wystawianie w Spółkach faktur 
są zobowiązane do dodania na fakturze oznaczenia kod GTU:  

 w przypadku usług / dostaw towarów nieobjętych kodami GTU należy oznaczyć: „GTU:-” lub 
„GTU: brak”.  

 w przypadku usług / dostaw towarów objętych kodami GPU należy odpowiednio oznaczyć np. 
„GTU:12”.  

 
Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT oznaczenie GTU nie jest elementem obowiązkowym faktury 
sprzedaży (jest elementem obowiązkowym JPK_VAT), zatem nie musi znaleźć się na wydruku faktury 
dla klienta (niemniej jednak umieszczenie takiego kodu na fakturze nie jest błędem). Zatem osoby 
odpowiedzialne za wystawianie faktur mogą wprowadzić kod GTU do treści faktury (jako stały element 
faktury widoczny dla klienta) lub jako dodatkową adnotację niewidoczną na wydruku dla klienta. 
 
Szczególne rodzaje transakcji 
 

OZNACZENIE SZCZEGÓLNY RODZAJ TRANSAKCJI 
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 rozdział 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 rozdział 8 ustawy 

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych 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 
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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 innych usług dotyczących transferu 
bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 
ustawy 

MPP transakcja objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności 

 
Podobnie jak w przypadku kodów GTU oznaczenie to nie jest obligatoryjnym elementem faktury, 
zatem może by wprowadzone jedynie jako adnotacja wystawiającego fakturę, niewidoczna na 
wydruku dla nabywcy. 
 
W przypadku wystąpienia nietypowych transakcji, które mogą wiązać się z koniecznością oznaczenia 
ich innym oznaczeniem wskazanym powyżej, w razie powzięcia wątpliwości osoba wystawiająca 
fakturę powinna skonsultować tą kwestię z biurem rachunkowym. 
 
Rodzaje dowodów sprzedaży 
 

 RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, 
 WEW – dokument wewnętrzny, 
 FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, o której mowa w art. 

109 ust. 3d ustawy o VAT 
 
Jeśli się pojawią te rodzaje dowodów sprzedaży, dokonanie tego oznaczenia odbywać się będzie na 
etapie księgowania dokumentów, przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgowości (biuro 
rachunkowe), a nie na etapie wystawiania faktury. 
 
 

EWIDENCJA W ZAKRESIE PODATKU NALICZONEGO 
 

Po stronie ewidencji zakupów podatnicy nie będą oznaczali towarów oraz usług kodami 
identyfikującymi GTU. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły wyłącznie: 

 oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji, 
 oznaczenia dowodów nabycia 
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Szczególne rodzaje transakcji 

OZNACZENIE SZCZEGÓLNY RODZAJ TRANSAKCJI 
IMP podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów 

rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy 
MPP transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności 
 

Rodzaje dowodów nabycia 
 

 VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy tj. faktura wystawiana przez 
rolników ryczałtowych; 

 WEW – dokument wewnętrzny; 
 MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał 

metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy (metoda kasowa). 
 
 
Ewa Flor 
Doradca Podatkowy 
Nr wpisu 10233 
 


