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Zmiana opisu pola W JPK_FA 
 

Stara wersja Nowa wersja 

Nazwa pola Opis Opis 

Faktura 

Na podstawie art.106 a-q ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług /Dz.U. z 2011 r. 
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. 

Na podstawie art.106 a-q ustawy z 
11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług /Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2174 z późn. zm. 

P_13_4 
Suma wartości sprzedaży netto 
ze stawką obniżoną trzecią - pole 
rezerwowe. 

Suma wartości sprzedaży netto ze 
stawką obniżoną trzecią - 
procedura odwrotnego 
obciążenia, dla której 
podatnikiem jest nabywca 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy VAT oraz dla stawki 4% w 
przypadku ryczałtu dla taksówek 
osobowych. 

P_14_4 

Kwota podatku od sumy 
wartości sprzedaży netto ze 
stawką obniżoną trzecią - pole 
rezerwowe. 

Kwota "0" dla procedury 
odwrotnego obciążenia, dla której 
podatnikiem jest nabywca 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy VAT oraz kwota podatku 
od sumy wartości sprzedaży netto 
dla stawki 4% w przypadku 
ryczałtu dla taksówek. 

P_13_5 
Suma wartości sprzedaży netto 
ze stawką obniżoną czwartą - 
pole rezerwowe. 

Suma wartości sprzedaży netto 
dla transakcji dostawy towarów 
oraz świadczenia usług poza 
terytorium kraju. 

P_14_5 

Kwota podatku od sumy 
wartości sprzedaży netto ze 
stawką obniżoną czwartą - pole 
rezerwowe. 

Kwota ”0” dla transakcji dostawy 
towarów oraz świadczenia usług 
poza terytorium kraju. 
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RodzajFaktury 

Rodzaj faktury: VAT - 
podstawowa; KOREKTA - 
korygująca; ZAL - faktura 
dokumentująca otrzymanie 
zapłaty lub jej części przed 
dokonaniem czynności (art.106b 
ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ – 
pozostałe. 

Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; 
KOREKTA - korygująca; ZAL - 
faktura dokumentująca 
otrzymanie zapłaty lub jej części 
przed dokonaniem czynności oraz 
faktura końcowa (art.106b ust. 1 
pkt 4 ustawy). 

P_12 

Stawka podatku. Pole 
opcjonalne dla przypadków 
określonych w art. 106e ust.2 i 3 
ustawy (gdy przynajmniej jedno 
z pól P_106E_2 i P_106E_3 
przyjmuje wartość "true"), a 
także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 
pkt 1-3 ustawy. 

Stawka podatku. Pole opcjonalne 
dla przypadków określonych w 
art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy 
przynajmniej jedno z pól 
P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje 
wartość "true"), a także art. 106e 
ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy. 

P_12/zw  zwolnienie z opodatkowania 

P_12/oo  odwrotne obciążenie 

P_12/np  

niepodlegające opodatkowaniu-
transakcje dostawy towarów oraz 
świadczenia usług poza 
terytorium kraju 

P_3B 
Adres nabywcy. Pole opcjonalne 
dla przypadku określonego w 
art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. 

Adres nabywcy. Pole opcjonalne 
dla przypadków określonych w 
art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w 
§ 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. 
w sprawie wystawiania faktur (Dz. 
U. 2013 r., poz. 1485). 
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Zmiana typu pola w JPK_FA 
 

Stara wersja Nowa wersja 

Nazwa pola Typ pola Typ pola 

P_4B 
TNrNIP 
Pattern [1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7} 

TNrIdentyfikacjiPodatkowej 
minLen 1 
maxLen 50 

P_5B 
TNrNIP 
Pattern [1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7} 

TNrIdentyfikacjiPodatkowej 
minLen 1 
maxLen 50 

 

 

 

Zmiana wymagalności pola w JPK_FA 
 

Stara wersja Nowa wersja 

Nazwa pola Wymagalność Wymagalność 

OkresFaKorygowanej required optional 
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