
GTU towarów i usług - oznaczenia grupowań
VAT należnego na JPK_V7M i JPK_V7K

Grupowania podzielone są według grup ryzyka podatkowego i możliwości wystąpienia 

nieprawidłowości rozliczeń. Podatnicy, którzy uznają, że ich sprzedaż nie zalicza się do żadnej z

poniższych grup, pozostawią pole JPK_V7 puste (BRAK).

OPIS GRUPY
(W TEN

SPOSÓB
WSKAZAĆ

TRANSAKCJĘ
W JPK)

RODZAJ TRANSAKCJI OBJĘTYCH GRUPOWANIEM

GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów 

fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym.

Czy oznaczenie GTU_01 dotyczy także alkoholu wydawanego w ramach 
usługi gastronomicznej?

Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – 

alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów 

pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli 

alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#ukryta-tresc-3b
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#ukryta-tresc-3b


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

5aa.  Przepis ust. 5a stosuje się do następujących towarów:
1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i 
przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 
51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
3) gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 
19 00);
4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 
2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 
19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), 
które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 
1210 i 1527);
11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej 
ustawy, bez względu na kod CN.

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.

2710 19 71– Do przeprowadzania procesu specyficznego 2710 19 75– Do 

przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony

w podpozycji         2710 19 71  Do innych celów

2710 19 81–Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje 

turbinowe

2710 19 83– Oleje hydrauliczne 

2710 19 85– Oleje białe, parafina ciekła 

2710 19 87– Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe

2710 19 91– Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje 

antykorozyjne

2710 19 93– Oleje izolacyjne

2710 19 99– Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatek-akcyzowy-17511034/art-86
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/biokomponenty-i-biopaliwa-ciekle-17302226
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-monitorowania-i-kontrolowania-jakosci-paliw-17302227


GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów 

elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym.

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

ustawy.

79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe 

konstrukcje pływające 

80 38.11.51.0 Odpady szklane 
81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 
82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 
83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 
84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 
85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 
86 38.12.27    Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte 
ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 
87 38.32.2      Surowce wtórne metalowe 
88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 
89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 
90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 
91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy 

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.

 symbol PKWiU „ ex ” – oznacza zakres wyrobów lub usług węższy niż 

określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 

7 DO FOTOGRAFII

8 TUSZE, TONERY BEZ GŁOWIC

9 PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, FOLIE STRECH

7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w 
fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 
niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do 
maszyn do automatycznego przetwarzania danych 
8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i 
tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych 
9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, 
niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami 
- wyłącznie folia typu stretch 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

60 26.20.1           Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich (według PKWiU 2015) 
61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 
62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie 



dyski SSD 
63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci 
bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 
65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z 
odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia
do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z
wyłączeniem części i akcesoriów 
66 26.70.13.0     Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 
69 ex 28.23.26.0  Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z 
tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych 
94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie
dyski SSD 
95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - 
wyłącznie dyski SSD 
96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach 
magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD 

GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 

- 8708 oraz CN 8708 10.

8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)8701 10 00– Ciągniki 

jednoosiowe

8701 20– Ciągniki drogowe do naczep

8701 20 10–  Nowe

8701 20 90–– Używane

8701 30 00– Ciągniki gąsienicowe– Pozostałe, o mocy silnika

8701 91–  Nieprzekraczającej 18 kW

8701 91 10 – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe

8701 91 90 – Pozostałe

8701 92–  Przekraczającej 18 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW

8701 92 10 – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe

8701 92 90 – Pozostałe

8701 93–  Przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW 8701 93 10 – 

Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe

8701 93 90 – Pozostałe

8701 94– Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 130 kW

8701 94 10 – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe

8701 94 90 – Pozostałe

8701 95– Przekraczającej 130 kW

8701 95 10 – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe

8701 95 90 – Pozostałe



8702 -Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z 

kierowcą

8702 10– Jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem 

samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)– – O pojemności skokowej 

przekraczającej 2 500 cm3

8702 10 11– Nowe

8702 10 19– Używane– O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3

8702 10 91– Nowe

8702 10 99– Używane

8702 20– Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem 

samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silnikiem elektrycznym,

jako silnikami do napędu

8702 20 10 – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3

8702 20 90 – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3

8702 30– Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem 

iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu

8702 30 10– O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3

8702 30 90– O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3

8702 40 00– Jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu

8702 90– Pozostałe– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania 

z zapłonem iskrowym – O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3

8702 90 11 – Nowe

8702 90 19 – Używane– O pojemności skokowej nieprzekraczającej 

2 800 cm3

8702 90 31 – Nowe

8702 90 39 – Używane

8702 90 90– Z innymi silnikami 

8703Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 

przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami 

osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

8703 10– Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu; 

pojazdy golfowe i podobne pojazdy

8703 10 11– Pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, 

wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem 



samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) i iskrowym

8703 10 18– Pozostałe– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym 

wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym

8703 21– O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3

8703 21 10 – Nowe

8703 21 90– Używane

8703 22– O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, ale 

nieprzekraczającej 1 500 cm

38703 22 10– Nowe

8703 22 90– Używane

8703 23– O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale 

nieprzekraczającej 3 000 cm3–  Nowe

8703 23 11– Samochody kempingowe

8703 23 19– Pozostałe

8703 23 90– Używane

8703 24– O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3

8703 24 10– Nowe

8703 24 90– Używane– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym 

wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub 

średnioprężne)

8703 31– O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3

8703 31 10– Nowe

8703 31 90– Używane

8703 32– O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale 

nieprzekraczającej 2 500 cm3– Nowe

8703 32 11– Samochody kempingowe

8703 32 19– Pozostałe

8703 32 90– Używane

8703 33– O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 Nowe

8703 33 11– Samochody kempingowe

8703 33 19– Pozostałe

8703 33 90– Używane

8703 40– Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego 

spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do 



napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do 

zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8703 40 10– Nowe

8703 40 90– Używane

8703 50 00– Pozostałe pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego 

spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak

i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do 

ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8703 60– Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego 

spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do 

napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła 

energii elektrycznej

8703 60 10– Nowe

703 60 90– Używane

8703 70 00 – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego 

spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak

i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania 

przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8703 80– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu

8703 80 10– Nowe

8703 80 90– Używane

8703 90 00– Pozostałe

8704Pojazdy silnikowe do transportu towarów

8704 10– Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi

8704 10 10– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem 

samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub z zapłonem 

iskrowym 

8704 10 90– Pozostałe – Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego 

spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym)

8704 21– O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton

8704 21 10– Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie 

promieniotwórczych (Euratom)3,5–  Pozostałe– Z silnikami o pojemności 

skokowej przekraczającej 2 500 cm3

8704 21 31–  Nowe

8704 21 39– Używane– Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej



2 500 cm3

8704 21 91– Nowe

8704 21 99– Używane

8704 – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale 

nieprzekraczającej 20 ton

8704 22 10– Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie 

promieniotwórczych (Euratom)3,5– Pozostałe

8704 22 91– Nowe

8704 22 99– Używane

8704 23– O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 20 ton

8704 23 10 – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie 

promieniotwórczych (Euratom)3,5– Pozostałe

8704 23 91–  Nowe

8704 23 99– Używane– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego 

spalania z zapłonem iskrowym

8704 31–  O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton

8704 31 10–  Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie 

promieniotwórczych (Euratom)3,5– Pozostałe– Z silnikami o pojemności 

skokowej przekraczającej 2 800 cm3

8704 31 31– Nowe

8704 31 39– Używane– Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej

2 800 cm3

8704 31 91– Nowe

8704 31 99– Używane

8704 32– O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton

8704 32 10–  Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie 

promieniotwórczych (Euratom)3,5– Pozostałe

8704 32 91– Nowe

8704 32 99–  Używane

8704 90 00– Pozostałe

8705Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo 

przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia 

technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki 

samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje 

radiologiczne)



8705 10 00– Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)3,7

8705 20 00– Samojezdne wieże wiertnicze3,7

8705 30 00– Pojazdy strażackie3,7

8705 40 00– Betoniarki samochodowe3,7

8705 90– Pozostałe

8705 90 30– Pojazdy przepompowujące beton3,7

8705 90 80– Pozostałe3,7

8706 00Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych 

pozycjami od 8701 do 8705– Podwozia ciągników objętych pozycją 8701; 

podwozia pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702, 8703 lub 8704, 

z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 

(wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej 

przekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania 

z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm38

706 00 11– Do pojazdów objętych pozycją 8702 lub 870419 8706 00 19– Do 

pozostałych6– Pozostałe

8706 00 91– Do pojazdów objętych pozycją 87034 

8706 00 99– – Do pozostałych

8707Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych 

pozycjami od 8701 do 8705

8707 10– Do pojazdów objętych pozycją 87038707 10 10– Do montażu 

przemysłowego 

8707 10 90– Pozostałe

8707 90– Pozostałe

8707 90 10– Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją  8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania
z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), 
o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z zapłonem 
iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705

4,58707 90 90–  Pozostałe

8708Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 
do 8705 

8708 10– Zderzaki i ich części 

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.

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali 

ZAŁĄCZNIK 12                                                                                                   
1ex 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub
w postaci proszku – wyłącznie: CN 7106

1) proszek srebra, 

2) srebro technicznie czyste, 

3) srebro o wysokiej czystości, 

4) stopy srebra, 

5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z 
wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze 
srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze 
srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, 
prętów, kształtowników, rur 

2ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 
w postaci proszku – wyłącznie: CN 7108

1) proszek złota, 

2) złoto technicznie czyste, 

3) złoto o wysokiej czystości, 

4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota 
(także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także 
pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w 
postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur 

3ex 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, 
lub w postaci proszku – wyłącznie: CN 7110

1) proszek platyny, 

2) proszek palladu, 

3) proszek irydu, 

4) proszek rodu, 

5) platyna technicznie czysta, 

6) pallad technicznie czysty, 

7) iryd technicznie czysty, 

8) rod technicznie czysty, 

9) platyna o wysokiej czystości, 

10) pallad o wysokiej czystości, 

11) iryd o wysokiej czystości, 

12) rod o wysokiej czystości, 

13)platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z 
platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz 
półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, 



pasów, drutów, prętów, rur 

14) stopy platyny

15)  stopy palladu 

16) stopy irydu

CN 7112

złom złota 

odpady srebra

złom srebra 

złom platyny

złom palladu 

złom irydu

Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego 
metalem szlachetnym CN 7113

Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego 

lub metalu platerowanego metalem szlachetnym CN7114, z wyłączeniem 

dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne oraz wyrobów kultu

religijnego

CN 7118 monety

CN 9602 wyroby z bursztynu

CN 9706 00 00 antyki (powyżej 100lat) niżuteria artystyczna 

ZAŁĄCZNIK 15

12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm,
ze stali niestopowej 
13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, 
ze stali niestopowej 
14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm,
z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej 
15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, 
z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej 
16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, 
ze stali niestopowej 
17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, 
z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej 
18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 
19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z 

pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 

20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach,
ze stali niestopowej 
21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco



walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu 
zostały skręcone 
22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach,
z pozostałej stali stopowej 
23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej 
niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które 
po walcowaniu zostały skręcone 
24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 
25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 
33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, 

ze stali niestopowej 

34 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, 
z pozostałej stali stopowej 
35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 
600 mm, niepokrywane 
36 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 
600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 
37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze 
stali niestopowej 
38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 
39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 
40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 
w postaci proszku 
45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale 

nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż 

do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 
56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; 
popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i 
złom metali nieszlachetnych 
78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich 

części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie 

części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i 

platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne 

części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym 

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.



Czy usługi budowlane, remonty przebudowy budynków podlegają pod 
oznaczenie GTU_10, tj. budynki, budowle i grunty?

Nie. Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. 

Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu 

GTU_10.

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:     

 62.02.01. usł.zwiazane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

62.02.02 usł.związane z doradztwem w zakresie oprogramowania 

komputerowego

66.19.91 usł.związane z doradztwem finansowym

69.10.11 usł.doradztwa prawnego i reprezentacyjnego w dziedzinie prawa 

karnego

69.10.12 usł.doradztwa prawnego i reprezentacyjnego w dziedzinie prawa 

handlowego

69.10.13 usł.doradztwa prawnego i reprezentacyjnego w dziedzinie prawa 

pracy

69.10.14 usł.doradztwa prawnego i reprezentacyjnego w dziedzinie prawa 

cywilnego 

69.20.3 usł.doradztwa podatkowego (69.20.31- i przygotowanie deklaracji 

podatkowych dla przedsiębiorstw)

70.22.11 usł.związane z zarządzaniem strategicznym

70.22.12  usł.związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków

70.22.13  usł.związane z zarządzaniem rynkiem

70.22.14  usł.związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

70.22.15  usł.związane z zarządzaniem produkcją

70.22.16  usł.związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi 

doradztwa związane z zarządzaniem

70.22.3 pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności

71.11.24 usł.doradcze w zakresie architektury

71.11.42 usł.doradztwa  w zakresie architektonicznego kształtowania 

krajobrazu

71.12.11 usł.doradztwa technicznego

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#ukryta-tresc-12b
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#ukryta-tresc-12b


71.12.31 usł.doradztwa w dziedzinie geologi i geofizyki

74.90.13 usł.doradztwa w sprawach środowiska naturalnego

74.90.15 usł.doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

74.90.19 pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej 

niesklasyfikowane

69.20.2 księgowych – usł.rachunkowo-księgowe

69.1 prawnych

zarządczych

62.03.11. usł. Związane z zarządzniem siecią 

62.03.12 usł. Związane z zarządzaniem systemami informatycznymi 

63.11.12 usł.związane ze stronami informatycznymi9(hosting)

66.11.19. usł.związane z zarządzniem rynkiem finansowym

66.30.11 usł.związane z zarządzniem portfelem papierów wartościowych z wył.

Funduszy emerytalnych 

66.30.12 usł.związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi

68.32.11 usł.zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na 

zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności

68.32.12 usł.zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności 

świadczone  na zlecenie

68.32.13 usł.zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na 

zlecenie

69.20.4 usł.zarządzania masą upadłościową 

70.22.17 usł. Zarządzania procesami gospodarczymi

70.22.2 pozostałe usługi zarządzania projektami z wyłączeniem projektów 

budowlanych

90.02.19.1 usł.zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, 

literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i 

audiowizualnej

85. szkoleniowych,

marketingowych 73.11.12 marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

firm centralnych (head offices) 70.1

reklamowych 73.1 

badania rynku i opinii publicznej 73.2 

w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 72



GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H 

PKWiU 2015 symbol ex 49.4 , ex 52.1.

49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z 

PRZEPROWADZKAMI 

52.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o 

sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o 

sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia 

ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Oznaczeń dostaw towarów i 

świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących 

pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, import usług).

SPRZEDAŻ TOWARÓW OD  GTU01 DO  GTU10

ŚWIADCZENIE USŁUG OD GTU 11 DO GTU 13

Oznaczenie będzie można wykazać na 2 sposoby:
1) ujęcie GTU w momencie wystawiania faktury sprzedaży, jednak zgodnie z art. 106e ust. o 
VAT nie jest obowiązkowe, nie musi się znaleźć na fakturze sprzedaży                                         
2)  wykazanie GTU w momencie generowania pliku JPK, ze względu na to, że sprzedawca nie 
ma obowiązku przekazania grupy towarowej nabywcy

ART.11 UST. 8 PRZY ZAKUPIE:

„WEW” DOKUMENT WEWNĘTRZNY,  W PRZYPADKU SAMODZIELNEGO PRZEWOZU 
TOWARÓW Z TERYTORIUM UE NA TERYTORIUM POLSKI

Uwaga na dobrowolny Split Payment w nowym JPK

Wielu przedsiębiorców dla uniknięcia ryzyka sankcji w przypadku przeoczenia obowiązku 

zastosowania Split Payment, jak również w celu uniknięcia konieczności szczegółowego 

analizowania wystawiania faktur pod kątem powstania obowiązku stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności podjęło decyzję o dobrowolnym umieszczaniu na fakturach oznaczenia 

„mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie, czy dana faktura jest objęta takim 

obowiązkiem, czy też nie.



W nowym JPK trzeba oznaczać MPP tylko te faktury, które ustawowo są objęte obowiązkowym 
mechanizmem Split Payment.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania dotyczące nowego JPK. Jak

wskazało MF, „w nowym JPK trzeba będzie wskazywać, kiedy transakcja była objęta podzieloną

płatnością, ale tylko tą obowiązkową. Dotyczy to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy”.

W rezultacie obie strony – sprzedawca i nabywca będą zmuszone dla potrzeb raportowania 

w nowym JPK analizować poszczególne transakcje pod kątem warunków obowiązkowego 

stosowania mechanizmu Split Payment, tak aby oznaczenie MPP odzwierciedlało wyłącznie 

transakcje (faktury), których ten obowiązek dotyczy.
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