

 PK_VAT, GTU oraz oznaczenia
J
transakcji – po zmianach
od 1 lipca 2021 r.
Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji.
Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować
plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.
Zmiany zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzeniem Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji
w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179).
Nowelizacja wprowadza istotne zmiany nie tylko w zakresie oznaczania transakcji (procedur szczególnych) oraz grup towarów i usług w pliku JPK_VAT (kody GTU), ale także rozszerza zakres raportowanych danych o te związane z VAT-owskim pakietem e-commerce,
który również zaczął obowiązywać od 1 lipca 2021 r.
Zgodnie z komunikatem MF z 1 lipca 2021 r., aby umożliwić sprawne rozliczanie podatku od towarów i usług za okresy od lipca do grudnia 2021 r., stosujemy obecną strukturę
JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K) z odpowiednimi modyfikacjami.
WAŻNE! Obowiązujące od 1 lipca 2021 r. zmiany definicji dla wybranych grup
towarów i usług (GTU) oraz wybranych procedur należy stosować od 1 lipca
2021 r. mimo braku zmian struktury JPK_VAT z deklaracją.
Do czasu zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją dalej obowiązuje zalecenie przejściowego sposobu oznaczania kodem „GB” transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii
Północnej.

Bez oznaczenia „MPP”

Ostateczna rezygnacja z oznaczenia „MPP” jest bez wątpienia jedną z najbardziej odczuwalnych zmian, która znacznie ułatwi pracę księgowych.

sierpień 2021 r.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych nowelizacją jest likwidacja obowiązku oznaczania transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Tym samym Ministerstwo
Finansów wycofało się z pomysłu oznaczania symbolem „MPP” wszystkich transakcji
objętych mechanizmem podzielonej płatności. Pierwotnie bowiem MF planowało objąć
obowiązkiem oznaczania także takie transakcje, w których split payment był stosowany
dobrowolnie. Ostatecznie jednak z tego pomysłu zrezygnowało i całkowicie zniosło obowiązek stosowania w ewidencji oznaczenia „MPP”. Zmianę tę należy ocenić pozytywnie,
bowiem wskazane w pierwszym projekcie rozporządzenia rozwiązanie mogłoby doprowadzić do tego, że daną transakcję należałoby weryfikować kilkakrotnie.
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