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„37 pytań o stosowanie kodów GTU w prowadzonej ewidencji” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami
dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz
nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „37 pytań o stosowanie kodów GTU w prowadzonej ewidencji” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji,
wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym
przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane
jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „37 pytań o stosowanie kodów GTU w prowadzonej ewidencji”
lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
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Czy świadczenie usług wynajmu tablicy
reklamowej wymaga podania kodu GTU
TOMASZ KRYWAN, doradca podatkowy
PYTANIE: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 października JGN ma obowiązek dostosowania zasady
rozliczania podatku do nowych przepisów. Wiąże się to z zasadniczą zmianą polegającą na
wprowadzeniu obowiązku nadawania tzw. oznaczeń identyfikujących przy sprzedaży towarów
i usług. Czy wynajem części ściany budynku celem umieszczenia przez wynajmującego tablicy
reklamowej ze strony naszej firmy trzeba oznaczać kodem 12?
ODPOWIEDŹ: Tak, według mnie do świadczenia tej usługi trzeba będzie stosować oznaczenia
liczbowe 12/GTU_12.
W dniu 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek
przesyłania tzw. nowego pliku JPK_VAT
będącego dokumentem elektronicznym
wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT
oraz ewidencji VAT. Przepisy te przewidują,
między innymi, wprowadzenie obowiązku
wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń
liczbą dotyczących niektórych towarów
i usług (zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku VAT). Podobne oznaczenia wykazywane są w nowym
pliku JPK_VAT.
Dotyczy to między innymi świadczenia
określonych przepisami usług o charakterze
niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych
(head offices), reklamowych, badania rynku
i opinii publicznej oraz w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych. Świadczenie tych usług oznaczane jest obecnie
przez wskazanie liczby 12 w ewidencji VAT

(zob. § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia)
oraz wpisanie wartości 1 w polu GTU_12.
Dominuje stanowisko, iż usługi udostępniania powierzchni reklamowych stanowią świadczenie usług reklamowych.
Tytułem przykładu wskazać można interpretacje indywidualne dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2014 r.
(nr IPPP3/443-190/14-2/KC) oraz z 6 października 2014 r. (nr IPPP1/443-756/14-4/
AP). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „usługi udostępnienia powierzchni
reklamowych np. na banerach, bilbordach,
tablicach reklamowych, wiatach komunikacyjnych na przystankach, ścianach budynków na zewnątrz i wewnątrz, drzwiach
różnych pomieszczeń, pojazdach itp., nie
można utożsamiać z klasycznym wynajmem bądź dzierżawą.
Istotą tego świadczenia jest umożliwienie
drugiej stronie, tj. klientowi, przekazywania
określonych informacji dotyczących towarów bądź usług w celu nakłonienia odbiorców reklamy do ich nabycia. Nie występuje
tu klasyczne wydanie rzeczy do używania.
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Zatem ze względu na brak przesłanek charakterystycznych dla usług najmu czy dzierżawy usługi udostępniania przestrzeni
promocyjnej należy w opisanym przypadku uznać za usługi reklamowe”. Uważam
w związku z tym, że wskazane usługi stanowią świadczenie usług reklamowych, które
od 1 października 2020 r. trzeba oznaczać

przez wskazanie liczby 12 w ewidencji VAT
oraz wpisanie wartości 1 w polu GTU_12.
Podstawa prawna:
• § 10 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów,
inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów
i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).

Jak oznaczać kodami GTU sprzedaż części
i pośrednictwo w sprzedaży naczep
MARCIN SZYMANKIEWICZ, doradca podatkowy
PYTANIE: Sprzedajemy m.in. wskazane w tabeli grupy asortymentowe. Czy któraś z tych grup
podpada pod nowe oznaczenia towarowe JPK (czy powinniśmy znakować kodem GTU faktury
sprzedaży)? A dokładnie:
1. GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708
oraz CN 8708 10?
1. Czy pośrednictwo sprzedaży przyczep i naczep – klasyfikuje się jako GTU–12 świadczenie
usług o charakterze niematerialnym?
2. Czy te grupy asortymentowe powinny być dodatkowe znakowane jako MPP w przypadku
faktury przekraczającej 15.000 zł brutto?
Kod CN
2020

Wyszczególnienie

PKWiU

Znaczenie PKWiU

8428 90 90 Urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, za- 28.22.18.0 Pozostałe urządzenia do
ładunku lub rozładunku, gdzie indziej niesklapodnoszenia, przenoszesyfikowane
nia, załadowywania lub
rozładowywania
8716 40 00 Przyczepy i naczepy, nieprzeznaczone do jazdy 29.20.23.0 Pozostałe przyczepy
po szynach (z wył. do transportu towarów oraz
i naczepy
kempingowych mieszkalnych lub turystycznych)
8609 00 90 Pojemniki i kontenery (włączając do przewozu cie- 29.20.21.0 Kontenery przystosowaczy) przystosowane do przewozu jednym lub więcej
ne do przewozu jednym
środkami transportu (z wył. pojemników z antyradialub kilkoma środkami
cyjną pokrywą ołowianą, do transportu materiałów
transportu
radioaktywnych)
8716 20 00 Przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, sa- 28.30.70.0 Przyczepy samozałamozaładowcze lub samowyładowcze
dowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla
celów rolniczych
8716 90 90 Części przyczep i naczep oraz pozostałych
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29.20.30.0 Części przyczep, naczep

