
Zniesienie obowiązku składania 

deklaracji VAT-7 i VAT-7K 

poprzez zastąpienie

nowym JPK_VAT 

Izba Administracji Skarbowej 

w Zielonej Górze 



Obecnie podatnik VAT czynny ma obowiązek składania deklaracji VAT za pomocą środków

komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym

miesiącu (lub kwartale w przypadku deklaracji kwartalnych). Ponadto podatnicy VAT czynni

mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków

komunikacji elektronicznej Szefowi KAS informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie

JPK_VAT za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym

kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (niezależnie od tego,

czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie).

Jak wynika z ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, uproszczony 

będzie sposób rozliczania podatku VAT poprzez zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K 

nowym przekształconym plikiem JPK_VAT. 

Nowy JPK_VAT

Obowiązek składania deklaracji VAT i plików JPK_VAT



Cele wprowadzenia

Uproszczenie 
obowiązków 

sprawozdawczych 
w zakresie VAT

Zmniejszenie 
pracochłonności 

wypełniania obowiązków 
sprawozdawczych przez 

podatników VAT

Poprawa efektywności 
działania jednostek KAS

Nowy JPK_VAT

• wyeliminowanie obowiązku 

wielokrotnego przesyłania

oraz przetwarzania 

analogicznych informacje, 

lecz zawartych w odrębnych 

dokumentach, kosztem

wprowadzenia nowego 

dokumentu elektronicznego o 

strukturze logicznej JPK_VAT

• wysyłanie jednego 

dokumentu zamiast dwóch 

odrębnych

• rezygnacja z załączników i 

wniosków do deklaracji

• bardziej wydajne wykorzystanie z JPK_VAT

• zmniejszenie liczby dokumentów przetwarzanych 

w systemach informatycznych KAS

• zwiększenie stopnia automatycznego 

przetwarzania danych, kosztem rozbudowania 

struktury logicznej JPK_VAT o nowe kategorie 

informacji



Nowy JPK_VAT

Cel wprowadzenia
JPK

Korzyści

- zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków 
podatkowych przez podatników 
i ich kontrahentów 

- ograniczenie ilości oraz skrócenie czasu trwania kontroli 
i postępowań

- zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji 
podatkowej oraz poprawa wyników jej działań – szybka 
identyfikacja nieprawidłowości

- dostęp do danych w formacie umożliwiającym 
automatyczną analizę

- ułatwienie dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów

- odejście od wydruków papierowych

- szybsza kontrola i postępowanie

- znaczny stopień automatyzacji

Cel
- zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez ich 

kontrahentów 

zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych dla
podatników podatku VAT i uproszczenie rozliczeń z
urzędem skarbowym

minimalizacja pracochłonności oraz skrócenie czasu
wypełniania obowiązków sprawozdawczych

ograniczenie konieczności wielokrotnego składania
przez podatników analogicznych informacji

ograniczenie liczby kontroli i postępowań oraz skrócenie 
czasu wykonywania tych czynności

Korzyści wdrożenia dla podatnika



Nowy JPK_VAT

Cel wprowadzenia
JPK

Korzyści

- zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków 
podatkowych przez podatników 
i ich kontrahentów 

- ograniczenie ilości oraz skrócenie czasu trwania kontroli 
i postępowań

- zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji 
podatkowej oraz poprawa wyników jej działań – szybka 
identyfikacja nieprawidłowości

- dostęp do danych w formacie umożliwiającym 
automatyczną analizę

- ułatwienie dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów

- odejście od wydruków papierowych

- szybsza kontrola i postępowanie

- znaczny stopień automatyzacji

Cel
- zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez ich 

kontrahentów 
usprawnienie i poprawa wyników działania jednostek
Krajowej Administracji Skarbowej

lepsze typowanie, przekładające się na ograniczenie
liczby kontroli i postępowań oraz skrócenie czasu
wykonywania tych czynności

pełniejsza kontrola składanych rozliczeń, z uwagi
na zawarte w pliku JPK_VAT szczegółowe dane o
operacjach gospodarczych podatnika

zmniejszenie ilości dokumentów przetwarzanych w
systemach KAS

zwiększenie stopnia automatycznego przetwarzania
danych elektronicznych

poprawa możliwości samokontroli rozliczenia przez 
podatnika

Korzyści wdrożenia



1) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

oraz niektórych innych ustaw – wprowadzająca nowy JPK_VAT

→ publikacja Dz. U. z 2019 r. poz. 1520

 Terminu wdrożenia projektu VAT_OUT na etapie prac sejmowych nad

zmianą ustawy o VAT wyznaczono:

• 01.04.2020 r. duzi przedsiębiorcy

• 01.07.2020 r. pozostali podatnicy VAT (bez zmian)

2) 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

→ publikacja Dz. U. z 2019 r. poz. 1988

2) Wersje robocze nowych schem JPK_VAT

→ zostały zamieszczone na stronie podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje/

Dokumentacja IT/Struktury dokumentów XML oraz na stronie Ministerstwa

Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa (www.gov.pl) w zakładce Co

robimy/Struktury JPK

Nowy JPK_VAT

Podstawa prawna



• nowy plik JPK_VAT jest dokumentem elektronicznym 
obejmującym deklarację oraz ewidencję  

Art. 99 ust. 11c

• wzór dokumentu elektronicznego zostanie zamieszczony w 
Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 
(CRWDE) na ePUAP.

Art. 99 ust. 13a         

• zmiany wersji tego pliku będą przygotowywane wyłącznie na 
ePUAP w trybie przepisów o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne

Art. 99 ust. 11c

• Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w 
sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 
(załącznik – objaśnienia)

Art. 99 ust. 13b         

7

Zmiany w ustawie VAT

Nowy JPK_VAT

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde


• nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie 
tylko do rozliczeń podatku VAT 
dokonywanych obecnie w formie deklaracji 
VAT-7 i VAT-7K

• nowy JPK_VAT nie będzie miał 
zastosowania do skróconej deklaracji dla 
podatku od towarów i usług w zakresie usług 
taksówek osobowych opodatkowanych w 
formie ryczałtu (VAT-12)

• do pozostałych deklaracji podatkowych, 
będą miały zastosowanie dotychczasowe 
przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy 
VAT-14).

Art. 99 ust. 11c

8

Zmiany w ustawie VAT

Nowy JPK_VAT



• w art. 109 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione 

od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 

ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie 

art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane 

pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji 

podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku 

należnego, 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.",

• w art. 109 po ust. 3a dodaje się ust. 3b-3k w brzmieniu:

"3b. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach 

określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z 

deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Zmiany w ustawie VAT

Nowy JPK_VAT



3c. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani przesyłać do urzędu 

skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa 

w ust. 3, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c:

1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału - w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy;

2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją - w terminie do 

złożenia tej deklaracji.

3d. Faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1-3, ujmuje się w ewidencji, o której mowa 

w ust. 3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie 

zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte 

w tej ewidencji.

3e. W terminie 14 dni od dnia:

1) stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane 

niezgodne ze stanem faktycznym, lub

2) zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji

- podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji na zasadach 

określonych w art. 99 ust. 11c.

3f. W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej 

ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości 

transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, 

wskazując te błędy.

Zmiany w ustawie VAT

Nowy JPK_VAT



3g. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 3f, przesyła, na 

zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną 

w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie 

zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

3h. 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 nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę 

pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.

3i. Przepisu ust. 3h nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub 

przestępstwo skarbowe.

3j. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3h, stanowią dochód budżetu państwa.

3k. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3h, uiszcza się bez wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3h.",

• w art. 109 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej 

zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników 

oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których 

występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-

organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji."

Zmiany w ustawie VAT

Nowy JPK_VAT



Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym:

• w art. 56 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo 

ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie 

organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub 

wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu 

elektronicznego.";

• po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

"Art. 61a. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu 

organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze 

grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego 

w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po 

terminie lub wadliwą."

Zmiany w ustawie KKS

Nowy JPK_VAT



• Zmiany w Ordynacji podatkowej:

w art. 82:

a) uchyla się § 1b,

b) uchyla się § 2d

Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa

Nowy JPK_VAT



• 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi 
podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są 
obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do 
przekazywania, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji oprowadzonej ewidencji, o której mowa wart.109 
ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i 
usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 
logicznej, o której mowa wart.193a §2, na zasadach 
dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.193a 
§3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując 
miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

uchyla się w art. 82 § 1b

• Informacje, o których mowa w§1b, udostępniane są organom 
Krajowej Administracji Skarbowej do realizacji celów i zadań 
ustawowych

uchyla się w art. 82 § 2d

14

Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa
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• Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej:

w art. 35 w ust. 3 w pkt 1:

• wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających z:",

• w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.);

Nowe brzmienie art. 35 w ust. 1-3:

1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, 

prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego dalej "CRDP".

2. Współadministratorami danych zawartych w CRDP są minister właściwy do spraw finansów publicznych i Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej.

3. CRDP służy do:

1) gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających z:

a) deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych,

b) decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego 

i celnego,

c) tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego w celu realizacji jego zadań, 

o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4,

ca) wyników analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej, a także danych oraz dokumentów z nimi 

związanych, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej,

d) innych dokumentów i informacji przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań ustawowych;,

e) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm.);

2) przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, a także 

danych pozyskanych z baz, rejestrów, ewidencji, zbiorów i systemów informatycznych udostępnionych organom KAS w celu 

realizacji ustawowych zadań.

Zmiany w ustawie o KAS

Nowy JPK_VAT



• CRDP służy do:
1) gromadzenia, analizy oraz przetwarzania 
danych wynikających z:

w art. 35 w ust. 3 w pkt 1: wprowadzenie 
do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

• CRDP służy do:

• 1) gromadzenia, analizy oraz przetwarzania 
danych wynikających z: (…)
e) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

w art. 35 w ust. 3 w pkt 1 dodaje się lit. e 
w brzmieniu:
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Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1520)

Art. 11. 1. W przypadku:

1) mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1292 i 1495),

2) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz 

urzędów obsługujących te organy, w zakresie, w jakim są uznane za podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 

ustawy zmienianej w art. 1,

3) innych niż wymienione w pkt 2 państwowych jednostek budżetowych,

4) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,

5) związków metropolitalnych,

6) samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, utworzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz urzędów obsługujących jednostkę samorządu terytorialnego działających w formie samorządowej jednostki budżetowej, 

jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego,

7) agencji wykonawczych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,

8) instytucji gospodarki budżetowej,

9) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

10) Narodowego Funduszu Zdrowia,

11) podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 

2019 r. poz. 492, 730 i 959),

12) szkół i placówek niepublicznych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481) lub na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287),

13) Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią jednostek organizacyjnych,

14) instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350),

15) państwowych i samorządowych instytucji kultury,

16) jednostek publicznej radiofonii i telewizji,

17) parków narodowych,

18) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

19) Narodowego Banku Polskiego,

20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 33a ust. 7 i 12, art. 87 ust. 6a, art. 89a ust. 5, art. 99 ust. 7c, 11c i 13a, art. 109 ust. 3, 3b-3k ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 56 § 4 i art. 61a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 13b i 14 oraz art. 109 ust. 14 ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.
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2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. do podatników, o których mowa w 

ust. 1, stosuje się przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 87 ust. 6a, art. 89a ust. 5 i 8, art. 101a, art. 102 ust. 

3, art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, art. 82 § 1b i 2d ustawy 

zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 56 § 4 ustawy zmienianej w art. 5, w 

brzmieniu dotychczasowym, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Do importu towarów dokonanego przed dniem 1 lipca 2020 r. przez podatników, o których mowa w ust. 

1, stosuje się przepisy art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

4. Za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. podatnicy, o których mowa w ust. 1, 

mogą przesyłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c tej ustawy:

1) łącznie z deklaracją za każdy miesiąc, w terminie do złożenia tej deklaracji - jeżeli są 

podatnikami, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1;

2) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy, a za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z 

deklaracją, w terminie do złożenia tej deklaracji - jeżeli są podatnikami, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 

3 ustawy zmienianej w art. 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 33a ust. 7 i 12, art. 87 ust. 

6a, art. 89a ust. 5, art. 99 ust. 7c, 11c, 13a, art. 109 ust. 3, 3b-3k ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 56 § 4 i art. 61a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 13b i 14 oraz 

art. 109 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się. Przepis 

ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, którzy skorzystali z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie 

mogą ponownie rozpocząć rozliczania podatku na dotychczasowych zasadach.

Przepisy przejściowe
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• 1. W przypadku:
1) mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu 
ustawy Prawo przedsiębiorców, oznaczone przepisy ustawy zmienianej w 
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 
2020 r.

Art. 11 ust. 1

• W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. do 
podatników, o których mowa w ust. 1, stosuje się oznaczone przepisy 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem 
ust. 4.

Art. 11 ust. 2

• Za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 
podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą przesyłać do właściwego urzędu 
skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję, o 
której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c tej 
ustawy:
1) łącznie z deklaracją za każdy miesiąc, w terminie do złożenia tej 
deklaracji - jeżeli są podatnikami, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1;
2) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału w terminie do 25. dnia 
miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy, a za 
ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją, w terminie do 
złożenia tej deklaracji - jeżeli są podatnikami, o których mowa w art. 99 ust. 
2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1

Art. 11 ust. 4
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• Podatnicy, o których mowa w ust. 1, którzy skorzystali 
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie mogą 
ponownie rozpocząć rozliczania podatku na 
dotychczasowych zasadach

Art. 11 ust. 6
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• obowiązkiem przesyłania nowego 
JPK_VAT objęto dużych 
podatników

Od 
01.04.2020 

• obowiązkiem przesyłania nowego 
JPK_VAT objęto pozostałe grupy 
podatników tj. średnich, małych, 
mikroprzedsiębiorców oraz inne 
wymienione podmioty

Od 
01.07.2020

• nie będzie możliwości złożenia 
deklaracji VAT w inny sposób, niż 
przez nowy  JPK_VAT 

Od 
01.07.2020 

Nowy JPK_VAT

ETAPY WPROWADZANIA NOWEGO JPK_VAT
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• m.in. średni, mali i 
mikroprzedsiębiorcy, 
mogą wybrać nowy system 
składania deklaracji

od 01.04.2020 

• BRAK MOŻLIWOŚCI 
POWROTU do rozliczania 
na „starych” zasadach

Skorzystanie z 
nowej formy 

rozliczenia od 
01.04.2020 

oznacza

Nowy JPK_VAT

ETAPY WPROWADZANIA NOWEGO JPK_VAT
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• za każdy miesiąc ewidencje VAT w formie 
nowego JPK_VAT łącznie z deklaracją

Podatnicy 
rozliczający 

się 
miesięcznie 
będą musieli 
przesyłać:

• za pierwszy miesiąc kwartału i drugi miesiąc 
kwartału ewidencje VAT w formie nowego 
JPK_VAT - wypełniając tylko część 
ewidencyjną 

• w trzecim miesiącu kwartału ewidencje VAT za 
trzeci miesiąc kwartału oraz część 
deklaracyjną JPK_VAT rozliczenie podatku za 
cały kwartał

Podatnicy 
rozliczający 

się 
kwartalnie 

będą musieli 
przesyłać:

Nowy JPK_VAT

PRZESYŁANIE NOWEGO JPK_VAT
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Kod systemowy 

JPK_V7M

Kod systemowy 

JPK_V7K



Dziękuję za uwagę


