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Faktura VAT marża dla usług turystycznych 
(nowe zasady ewidencjonowania sprzedaży i zakupu w pliku JPK VAT7) 

Nowe przepisy nakazują wykazywanie w plikach JPK VAT całości sprzedaży brutto usług 
turystycznych oraz całości zakupów brutto dotyczących sprzedaży usług turystycznych wraz z 
danymi. W naszym programie została dodana specjalna stawka VAT Marża 0% - sprzedaż usług 
turystycznych. 

Aby wykazać sprzedaż brutto w pliku JPK należy dodać dokument w menu Sprzedaż > Faktury 
i inne dowody sprzedaży gdzie należy wskazać do kogo dana sprzedaż nastąpiła oraz wartość 
brutto tej sprzedaży. Zaznaczyć również należy Procedurę sprzedaży jako MR_T. Zaznaczamy 
opcję Ceny brutto. Dodatkowo należy założyć konto w planie kont np. takie jak w poniższym 
wzorze. 

 

 
Artykuł utwórz na podstawie poniższego wzoru. 
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Faktura będzie dokumentem przychodowym, nie ma wpływu na podatek VAT. W pliku JPK VAT 
wykazana zostanie jako informacja o wartości sprzedaży brutto w procedurze VAT marża dla 
biur turystycznych. 

Aby wykazać zakup brutto w pliku JPK należy dodać dokument w menu Zakupy > Faktury i inne 
dowody zakupu gdzie należy wskazać od kogo dany zakup nastąpił oraz wartość brutto 
kosztów. 

 

Dokument wprowadza koszty w wartości brutto i nie ma wpływu na wyliczenie podatku VAT. 
W pliku dane zostaną wykazane jako informacja o zakupach w procedurze VAT marża. 

Ostatni dokument, który wykaże się w deklaracji jako rozliczenie marży jest dokumentem 
wewnętrznym. Wprowadzić go należy w menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży.  
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W tym dokumencie należy również wybrać procedurę sprzedaży MR_T oraz typ dokumentu – 
WEW, ponieważ jest to dokument wewnętrzny zastosowany do wyliczenia odpowiedniej 
wartości podatku VAT od marży. Stawka podatku VAT – 23%. 

Dodaj też płatność wykorzystując konto założone do celów księgowania tej procedury oraz 
rozliczenia faktury wewnętrznej. 

Zestawienie obrotów i sald wskazuje na przychód netto w kwocie marży pomniejszonej o 
kwotę podatku VAT. 

 

W deklaracji VAT do wyliczenia podatku wykaże się tylko faktura wewnętrzna z VAT. Pozostałe 
dokumenty wprowadzone jako Marża 0% zostaną wskazane jako informacja do sprzedaży VAT 
marża. Dodatkowe wiersze raportu to: Sprzedaż brutto – procedura marży oraz  Koszty brutto 
– procedura marży.  
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W utworzonym na tej podstawie pliku JPK V7 odpowiednie dane zostaną wykazane. 

 


