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Co się zmienia wraz
z wprowadzeniem
raportowania JPK_V7M?

JPK_VAT

Od rozliczenia za październik 2020 roku,
wszyscy czynni podatnicy VAT są zobligowani
do comiesięcznej wysyłki nowego JPK.

KOD GRUPY TOWAROWEJ
VAT-7

Co istotne, JPK_V7 zawiera o wiele więcej
informacji niż te przesyłane dotychczas organom
podatkowym.
Dzięki JPK_V7 fiskus zyskał całkiem nowe
możliwości i wiedzę, którą dotychczas mógł
pozyskiwać tylko w postępowaniach i w trakcie
kontroli.

KOD DOKUMENTACJI

ZAŁĄCZNIKI (VAT-ZZ,
VAT-ZD I VAT-ZT)
ORAZ WNIOSKI

JPK_VDEK

Nowe informacje do celów
analitycznych i kontrolnych

Czy zastanawialiście się Państwo co po
przekroczeniu bramki Ministerstwa Finansów
mówi o Państwa firmie nowy plik i jakie
wnioski może wyciągnąć na ich podstawie
fiskus?
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Przekrojowa analiza pliku JPK V7M
Co i jak testujemy?

Cel testów

Szczegółowa weryfikacja danych w pliku
JPK_V7, pozwalająca obniżyć ryzyko wykrycia
nieprawidłowości przez organy podatkowe w
trakcie e-kontroli

W Deloitte opracowaliśmy pakiet
testów plików JPK_V7, które pozwalają
na weryfikację plików JPK_V7 zarówno
pod kątem: technicznym jak i
merytorycznym.
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Zwiększenie bezpieczeństwa procesu
podatkowego poprzez minimalizacje ryzyka
pomyłek czy błędów systemowych

Przygotowane przez nas testy mają charakter
uniwersalny i mogą być zastosowane do
każdego rodzaju plików JPK_V7. Umożliwiają
szeroki zakres badania uwzględniający analizę
informacji, które organy podatkowe mogą
uzyskać w oparciu o JPK_V7 w zakresie:





podatku VAT
cen transferowych
akcyzy
podatku dochodowego od osób prawnych
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Przekrojowa analiza
pliku JPK V7M

Pakiet
PAKIETpodstawowy
PODSTAWOWY
Testy o charakterze merytorycznym
w zakresie VAT m.in.

Warianty testów

•

•
•

•

•

badanie prawidłowości alokacji transakcji
sprzedaży /zakupu do właściwego okresu
rozliczeniowego dla celów VAT
weryfikacja kontrahentów z zewnętrznymi
bazami
wskazanie transakcji, w przypadku których
potencjalnie nieprawidłowo został wyliczony
VAT należny
wskazanie obszarów, w których Spółka
potencjalnie nieprawidłowo przyporządkowała
znaczniki transakcji
zbadanie spójności kwot wykazanych w sekcji
ewidencyjnej pliku JPK_V7 z sumarycznymi
wartościami zaraportowanymi w
poszczególnych polach sekcji
odzwierciedlającej dotychczasową deklarację
VAT

Testy o charakterze technicznym w zakresie VAT
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•

weryfikacja plików zgodnie z opublikowaną
przez Ministerstwo Finansów strukturą XSD,
tak aby plik był w pełni akceptowany przez
bramkę podawczą MF

•

wychwycenie błędów w pliku XML

PAKIET ROZSZERZONY
Testy analityczne w zakresie cen transferowych
Analiza wskazanych w JPK_V7 informacji
dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi
oraz ustalenie, w oparciu o wykonane testy,
zakresu obowiązków w obszarze cen
transferowych.

Testy analityczne w obszarze
podatku dochodowego
Płatności zagraniczne (w tym do jurysdykcji
zwiększonego zainteresowania MF) mogące
podlegać podatkowi u źródła (WHT) oraz objęte
ograniczeniem odliczenia z art. 15e UPDOP.

Testy analitycznne w zakresie
podatku akcyzowego
Identyfikacja ekspozycji na obowiązki związane z
podatkiem akcyzowym na transakcjach sprzedaży
oraz dokonaniu analizy danych wykazanych w
grupach GTU pod kątem konsekwencji
akcyzowych w świetle profilu firmy oraz danych
na temat firmy z publicznie dostępnych baz i
rejestrów.
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Moduł VAT
Wybrane testy
VAT
Weryfikacja statusu podatnika VAT - Biała Lista

Sprzedaż - brak/błędna nazwa kontrahenta

Zbyt wczesne/późne rozliczenie VAT należnego

Weryfikacja statusu podatnika VAT UE – VIES

Sprzedaż - brak/błędny NIP kontrahenta

Zbyt wczesne/późne rozliczenie VAT przy WNT

Weryfikacja nazwy kontrahenta - Biała Lista

Transakcje unijne – niezarejestrowany
kontrahent w VIES

Zbyt wczesne/późne rozliczenie VAT przy
imporcie usług

Weryfikacja numeru TIN kontrahenta
Spójność danych w sekcji Sprzedaż – liczba
wierszy
Spójność danych w sekcji Sprzedaż – VAT
należny

Transakcje unijne - numery PL albo spoza UE
Transakcje pozaunijne - kontrahent z UE / z PL
Transakcje w Polsce z kontrahentami UE
Spójność danych w sekcji Zakup - liczba wierszy
Duplikaty w sekcji Sprzedaż
Błędy w kalkulacji VAT
Faktury korygujące - brak daty sprzedaży
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Moduł CIT, TP, Akcyza
Wybrane testy
CIT
Identyfikacja płatności zagranicę mogących
podlegać WHT, w tym szczególnie o
charakterze finansowym
Analiza wypłat do jurysdykcji EU o zwiększonym
zainteresowaniu MF (Cypr, Luksemburg,
Holandia) przy przekroczeniu określonego
progu materialności (np. PLN 1m)
Identyfikacja płatności zagranicznych objętych
potencjalnie ograniczeniem odliczenia z art.
15e UPDOP
Uzgodnienie w ujęciu rocznym (12m) VAT
z deklaracji do przychodów z sprawozdania
finansowego
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TP
Ustalenie listy podmiotów powiązanych
identyfikowanych przez podatnika
Ustalenie listy transakcji z podmiotami z rajów
podatkowych z weryfikacją obowiązku
dokumentacyjnego
Zestawienie sprzedaży do podmiotów
powiązanych
Zestawienie zakupu usług od zagranicznych
podmiotów powiązanych
Zestawienie zakupu towarów od zagranicznych
podmiotów powiązanych

AKCYZA
Identyfikacja ekspozycji na obowiązki związane
z podatkiem akcyzowym na transakcjach
sprzedaży
Analiza danych wykazanych w grupach GTU
pod kątem konsekwencji akcyzowych w świetle
profilu firmy oraz danych na temat firmy
z publicznie dostępnych baz i rejestrów
Wskazanie obszarów, które mogą budzić
wątpliwości w zakresie akcyzy po analizie
systemowej pliku (o ile takie zostaną
zidentyfikowane)

Zestawienie zakupu usług niematerialnych od
zagranicznych podmiotów powiązanych.
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Model współpracy
1
Testy przeprowadzane są przez nas na zasadzie
usługowej, co oznacza, że rozliczeniu podlega
przeprowadzenie przez konsultantów Deloitte
kompletu testów na jednym lub wielu
dowolnie wybranych plikach JPK_V7. Nasze
prace obejmują także element „manualnej”
analizy danych oraz przygotowanie zwięzłego
podsumowanie uzyskanych wyników.
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2
W przypadku, gdyby charakter działalności
Spółki, czy też organizacja jej procesu
podatkowego, wymagały testowania plików
w sposób stały i okresowy, a jednocześnie
byliby Państwo zainteresowani samodzielną
możliwością testowania plików pod kątem
VAT, możliwa jest także opcja udostępnienia
narzędzia do wykonywania testów na zasadzie
licencyjnej.

3
W przypadku gdyby byli Państwo
zainteresowani omówieniem zakresu testów,
modelu współpracy, który byłaby najbardziej
efektywny dla Państwa Firmy oraz
przygotowania ewentualnej wyceny,
serdecznie zapraszamy do kontaktu.
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Kontakt

Norbert Wasilewski

Ania Wibig

Jan Godyń

Mikołaj Saciuk

Zespół VAT

Zespół ds. Akcyzy

Zespół TP

Zespół CIT

nwasilewski@deloittece.com

wibig@deloittece.com

jgodyn@deloittece.com

msaciuk@deloittece.com
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