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Pole 11 i 12 w pliku JPK 
Zasady wprowadzania dokumentów sprzedaży i stosowania stawek VAT w celu wprowadzenia 
do deklaracji w pola 11 i 12. 
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Sprzedaż usług NP. Pole 11 i 12 
W karcie klienta zagranicznego należy uzupełnić odpowiednie dane, system wyszuka 
kontrahenta po NIP UE i zweryfikuje, czy kontrahent jest zarejestrowany do VAT UE. 

W karcie artykułu należy wybrać rodzaj Usługa oraz odpowiednie konto księgowe i stawkę VAT 
NP. 

 

W menu Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur dodajemy fakturę. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
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Po zapisaniu takiej faktury w deklaracji kwota sprzedaży pojawi się w polach 11 i 12. 

 

Sprzedaż produktów NP. Pole 11 
Aby wykazać sprzedaż produktów nie podlegających opodatkowaniu sprzedanych na 
terytorium Unii należy dodać Klienta z odpowiednim numerem VAT lub w polu NIP wybrać 
opcję Osoba fizyczna. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
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W karcie artykułu należy wybrać rodzaj Produkt (lub Pozycja magazynowa, jeśli to towar 
handlowy) dodatkowo wybrać odpowiednią kolumnę KPIR i stawkę NP. 

 

W menu Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur dodajemy fakturę. 

https://www.360ksiegowosc.pl/


 
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 

 
360 Księgowość 

 
4 

 

Po zapisaniu faktury w deklaracji VAT i pliku JPK wartość sprzedaży zostanie wykazana w polu 
11. 

 

Po kliknięciu w kwotę w polu 11 zobaczymy szczegółowy zapis. 

 

Sprzedaż usług budowlanych NP. Pole 11 (specjalna procedura) 
W przypadku sprzedaży usług do Unii, które mają nie być wykazane w polu 12 deklaracji oraz 
w informacji podsumowującej VAT UE należy postąpić wg poniższych wskazówek. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
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Karta kontrahenta wygląda tak samo jak w powyżej wspomnianych przykładach. 

Karta artykułu natomiast musi być zmodyfikowana. Zamiast rodzaju Usługa należy wybrać 
Produkt – to wyjątek od reguły. 

 

W menu Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur dodajemy fakturę. Utworzony wcześniej 
artykuł wybrać do faktury, a w kolumnie VAT wybrać NP. 

 

W deklaracji VAT i pliku JPK wartość ta zostanie wykazana w polu 11  

https://www.360ksiegowosc.pl/
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i nie będzie wykazana w deklaracji VAT UE. 

 

Sprzedaż usług do kontrahentów spoza Unii  
W przypadku sprzedaży usług poza terytorium kraju np. do kraju spoza UE należy dodać 
kontrahenta z odpowiednim krajem spoza UE. 

Na fakturze wybrać odpowiedni artykuł, np. Sprzedaż usług NP. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
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W deklaracji wartość tej faktury zostanie wykazana tylko w polu 11. 

 

 

 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym 
działem wsparcia.  

https://www.360ksiegowosc.pl/
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