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TEMAT NUMERU

1  Jak dokonywać korekty w nowym JPK_V7

Podatnicy mają za sobą złożenie pierwszego JPK_V7. W związku z tym nale-
ży poznać zasady dokonywania korekt w nowym JPK_V7. Tak jak było do tej 
pory, korekta w zależności od rodzaju błędu będzie dokonywana w bieżącym 
pliku JPK_V7 lub poprzez jego korektę. Gdy korekta będzie dotyczyła okresów 
rozliczeniowych sprzed 1 października 2020 r., należy złożyć korektę JPK_VAT 
lub deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Dokonując korekty, podatnik może być zobowiązany do stosowania kodów GTU lub 
transakcyjnych.

1. Zasady składania korekty nowego JPK_V7
Składając korektę JPK_V7M/JPK_V7K, należy wypełnić pozycję CelZlozenia, wpisując cy-
frę 2, niezależnie od liczby korekt za dany okres.
Mimo że JPK_V7 zawiera zarówno ewidencję, jak i deklarację, nie będzie potrzeby wypeł-
niania obu części, gdy dokonujemy korekty np. tylko części ewidencyjnej. Jednak zawsze 
korygowana część musi być wypełniona w całości (wszystkie wypełnione pierwotnie po-
zycje, nie tylko korygowane).

Korygując wyłącznie:
	■ ewidencję – podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element De-

klaracja. W części Naglowek puste pozostają zaś KodFormularzaDekl oraz 
WariantFormularzaDekl;

WAŻNE  Dokonanie w przesłanej ewidencji korekty, która nie ma wpływu na 
część deklaracyjną zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków 
dla rozliczenia podatku, np. nie przesunie terminu zwrotu. 

 
	■ deklarację – podatnik w schemacie głównym pozostawia puste elementy: Sprze

dazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Naglowek wypełnia-
ne są pola: KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl. 

WAŻNE  Dokonanie korekty wyłącznie w części deklaracyjnej (np. zmiana 
wysokości kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji) nie będzie miało wpływu na 
dane zawarte w części ewidencyjnej.

 

Sposób dokonania korekty JPK_V7K (kwartalne rozliczenie) w związku z korektą ewiden-
cji dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału będzie wyglądać analogicznie jak dla pier-
wotnych plików JPK_V7K za te okresy (wypełniamy tylko część ewidencyjną). Korygując 
wyłącznie:

	■ ewidencję – podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element Deklara-
cja. W części Naglowek puste pozostają natomiast: Kwartal, KodFormularzaDekl 
i WariantFormularzaDekl;
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