
Informacje na temat przygotowania się do 

oznaczania dokumentów sprzedaży na potrzeby 

JPK_V7 wersja z dnia 28-09-2020 

A. w P88-Obrót.Net: 
1. Przypisanie indeksów do odpowiednich grup GTU 

a. Przy zakładaniu indeksu lub jego poprawie możemy zaznaczyć, czy należy do jakiejś grupy 

GTU. 

 
 

b. Ponadto przy zakładaniu kolejnego indeksu program sprawdzi, czy w danej grupie 

asortymentowej nie zastosowano jakiegoś GTU i zasugeruje, czy zastosować. Pozwoli to 

pamiętać o ustawieniu GTU przy nowych indeksach. 

c. Hurtowe przypisywanie GTU do indeksów i wizualna kontrola przypisania może odbyć się 

z poziomu listy indeksów (Kartoteki -> Indeksy -> Kartoteka opisowa) 



 
Aby hurtowo zmienić wartość GTU wystarczy zaznaczyć z klawiszem Shift lub pojedynczo 

z klawiszem Ctrl grupę indeksów i nie puszczając tego klawisza nacisnąć prawy klawisz 

myszy, pojawi się wówczas menu jak na rysunku, które pozwoli wywołać okno zmiany: 

 
 

Wybieramy tam pole (kolumnę) GTU i ustawiamy nową wartość a następnie naciskamy 

klawisz Zapisz, co spowoduje uruchomienie procedury zmiany. 

2. Określenie typu dowodu sprzedaży: 

a. RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o 

sprzedaży z kas rejestrujących – taki typ w dokumentach sprzedaży w P88-Obrót nie 

funkcjonuje 

b. WEW – dokument wewnętrzny – faktury wewnętrzne na te potrzeby wystawiamy w 

ramach typu FWW lub KWW (Faktura wewnętrzna lub korekta faktury wewnętrznej) 

c. FP – faktura do paragonu – w programie wykorzystywany jest do tego typ Faktura do 

paragonu (FDP) oraz wszystkie faktury, dla których wystawiono paragon – faktury 

liczone od brutto ze znacznikiem DF 

3. Przypisanie faktury do procedur: 

a. TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub 

usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. To ustawienie będzie 

wynikało z określenia powiązania na kartotece kontrahentów 



 

b. 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  
Zaznaczymy pole Transakcja trójstronna w sekcji Dostawa/nabycie 

wewnątrzwspólnotowe wybierając nabycie (TT_WNT) 



 

c. 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  
Zaznaczymy pole Transakcja trójstronna w sekcji Dostawa/nabycie 

wewnątrzwspólnotowe wybierając dostawa (TT_D) 

(patrz rysunek przy TT_WNT) 

d. MR_UZ -  Opodatkowanie marży – towary używane (dostawy towarów używanych, dzieł 

sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży 

zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie "MR_UZ") – na podstawie procedury marży 

Dla tego typu faktur stworzony jest typ faktury FMA i KMA, i dodatkowo w magazynie, w 

którym wystawiamy faktury parametr VAT marża turystyka musi być odznaczony. 



 
e. MR_T - Opodatkowanie marży – turystyka (świadczenia usług turystyki opodatkowanych 

na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy - oznaczenie "MR_T") 

Dla tego typu faktur stworzony jest typ faktury FMA i KMA, i dodatkowo w magazynie, w 

którym wystawiamy faktury parametr VAT marża turystyka musi być zaznaczono. 

 

Oznacza to, że w ramach jednego magazynu nie możemy mieszać faktur VAT marża i 

faktur VAT marża – turystyka, w takiej sytuacji należy założyć dwa magazyny. 

f. MPP - Mechanizm podzielonej płatności (transakcji objętej obowiązkiem stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie "MPP") – parametr ten już funkcjonował 

i należy go zaznaczyć na fakturze. Na dzień dzisiejszy nie wymuszamy zaznaczenia 

parametru po przekroczeniu kwoty 15 tys. zł 

 



g. SW - Sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju (dostawy w ramach sprzedaży 

wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy - oznaczenie "SW") – 

należy zaznaczyć samemu na fakturze 

 
h. EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych (świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie "EE") – 

należy samemu zaznaczyć na fakturze 

 
i. I_42 - WDT po imporcie w procedurze 42 (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 

następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - 

oznaczenie "I_42"); 

 

oraz 

 

j. I_63 - WDT po imporcie w procedurze 63 (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 

następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - 

oznaczenie "I_63"); 

Wybieramy odpowiednią procedurę na dokumencie sprzedaży (nie krajowym): 



 

k. B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia (transferu bonu jednego przeznaczenia 

dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego 

zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie "B_SPV"); 

oraz 

l. B_SPV_DOSTAWA - dostawa z tyt. bonu jednego przeznaczenia (dostawy towarów oraz 

świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który 

wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy - oznaczenie "B_SPV_DOSTAWA"); 

oraz 

   

m. B_ MPV_PROWIZJA - pośrednictwo z tyt. bonu różnego przeznaczenia (świadczenia usług 

pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, 

opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie "B_ MPV_PROWIZJA"); 

   

Dla powyższych trzech typów przyjęto założenie, że na jednej fakturze może wystąpić tylko 

jeden z tych typów. Wybiera się go zaznaczając na fakturze parametr: 



 

n. IMP - Import (podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów 

rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie "IMP") – nie jest obsługiwane na dokumentach 

sprzedaży 

 

 

 

 

 

 

 



B. w P88-Obrót 2000: 
Program P88-Obrót w wersji 2000 powoli wycofywany jest z oferty. Ponieważ jednak część klientów 

nie przeszła jeszcze na nową wersję P88-Obrót.NET, dodaliśmy niezbędne najważniejsze elementy 

oznaczania dokumentów sprzedaży na potrzeby JPK-V7. 

1. Przypisanie indeksów do odpowiednich grup GTU - przy zakładaniu indeksu lub jego 

poprawie możemy zaznaczyć, czy należy do jakiejś grupy GTU. 

 
2. MPP - Mechanizm podzielonej płatności (transakcji objętej obowiązkiem stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie "MPP") – parametr ten już funkcjonował i 

należy go zaznaczyć na fakturze 

 
3. FP – faktura do paragonu – w programie wykorzystywany jest do tego typ Faktura do 

paragonu (FaDoPar) – oraz faktury liczone od brutto, do których wystawiono paragon 

(posiadają znacznik P: Tak) 



4. TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub 

usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. To ustawienie będzie wynikało z 

określenia powiązania na kartotece kontrahentów 

 

Pozostałe elementy oznaczania dokumentów na potrzeby JPK-V7 należy zaznaczyć po transmisji do 

systemu P88-FK w rejestrze VAT. 


