Kody GTU w plikach JPK_V7M
Informacje ogólne
Kody należy stosować do faktur wystawionych przed 1 października 2020, dla których obowiązek
podatkowy lub prawo odliczenia podatku pojawia się w październiku. Kody należy stosować też do
korekt faktur wystawionych przed 1 października 2020.
W przypadku refakturowania usług przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.
Oznaczeń GTU nie stosuje się do sprzedaży bezrachunkowej oraz raportów okresowych, jednak stosuje
się do faktur wystawionych do paragonów, niezależnie od tego, czy odbiorcą faktury jest osoba
nieprowadząca działalności gospodarczej czy firma.
Kodami GTU należy oznaczać faktury zaliczkowe.
Kodami GTU należy oznaczać dostawy wewnątrzwspólnotowe oraz eksport towarów i usług.

GTU_01 – alkohol
Stosuje się dla dostawy napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów
fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Kod dotyczy
dostawy. Nie dotyczy świadczenia usług gastronomicznych, którego częścią jest alkohol.

GTU_02 – paliwa
Stosuje się dla dostawy:
1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12
41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
3) gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35,
CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN
2710 20 17, CN 2710 20 19);
9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 1210);
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11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN - czyli paliwa silnikowe:
1

ex 1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

2

ex 1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale
niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych
lub napędowych

3

ex 1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli
są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

4

ex 1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych
olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 - jeżeli są
przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

5

ex 1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

6

ex 1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich
frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są
przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

7

ex 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich
frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są
przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

8

ex 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do
celów opałowych lub napędowych

9

ex 1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich
frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są
przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

10

ex 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie
uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub
elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone - jeżeli są
przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

11

ex 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów,
zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu
15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje,
objęte pozycją 1516 - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub
napędowych

12

ex 1518 00

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione,
odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie
w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z
wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z
tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych
tłuszczów lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej
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niewymienione ani niewłączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych
lub napędowych
36

ex 2905 11 00

Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia syntetycznego - jeżeli
jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych

39a

ex 3824 99 86
ex 3824 99 92
ex 3824 99 93
ex 3824 99 96

Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub
przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów
naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - jeżeli są
przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

40

ex 3826 00

Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70%
masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów
bitumicznych - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych

44

bez względu na
kod CN

Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub
używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub
domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych

GTU_03 – olej opałowy
Stosuje się dla dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów
smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o
kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN
2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN
3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
Należy zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia kto jest odbiorcą paliw czy oleju opałowego. Kody 02 i 03
stosuje się zarówno przy sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, oraz odbiorcy końcowemu.

GTU_04 – tytoń
Stosuje się dla dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów
elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05 – złom i odpady
Stosuje się dla dostawy:
79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
80 38.11.51.0 Odpady szklane
81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
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86 38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne
oraz akumulatory elektryczne

87 38.32.2

Surowce wtórne metalowe

88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy

GTU_06 – foto/komputery
Stosuje się dla dostawy:
7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do
stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy
drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety
z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych,
nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
60 26.20.1

Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie
telefony komórkowe, w tym smartfony
65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub
samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub
hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
66 26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do
drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą
drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD
95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD
96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach wyłącznie dyski SSD
UWAGA – wśród towarów objętych tym kodem znajduje się folia typu stretch.
Kod GTU_06 nie dotyczy: routerów, telefonów stacjonarnych (np. VoIP), odbiorników TV lub
radiowych, kas fiskalnych oraz oprogramowania.
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GTU_07 – samochody i części
Stosuje się dla dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz
CN 8708 10.
W kodzie tym mieści się sprzedaż samochodów i ich części. Kod stosuje się także do towarów
używanych (np. handel/komis samochodowy). Jeżeli klient otrzymuje usługę kompleksową, w skład
której wchodzi wymiana oraz dostawa części, to kodu nie stosuje się.

GTU_08 – metale szlachetne i rzadkie oraz ich wyroby
Stosuje się dla dostawy:
Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie towary objęte CN:

1 ex 71

- ex 7106 - Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub
półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro techniczne czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra
(także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych
złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm,
pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;
- ex 7108 - Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub
w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego
platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota
lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
5) stopy złota;
- ex 7110 - Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
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13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu,
irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów
innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
- ex 7112 - Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi;
pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych,
w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych - wyłącznie:
1) złom złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) złom platyny,
5) złom palladu,
6) złom irydu;
- 7113 - Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem
szlachetnym;
- ex 7114 - Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub
metalu platerowanego metalem szlachetnym - z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego;
- 7118 - Monety

2

ex
9602

ex
3 9706
00 00

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły
z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic
naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie
indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem
żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby
z bursztynu
Antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna

12 24.10.31.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

13 24.10.32.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

14 24.10.35.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali
stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

15 24.10.36.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali
stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

16 24.10.41.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

17 24.10.43.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali
stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

18 24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej,
platerowane, powlekane lub pokrywane
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19 24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
platerowane, powlekane lub pokrywane

20 24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

21 24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione
lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

22 24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali
stopowej

23 24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco
walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały
skręcone

24 24.10.71.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na
gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

25 24.10.73.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na
gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

33 24.31.10.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

34 24.31.20.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali
stopowej

35 24.32.10.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

36 24.32.20.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane,
powlekane lub pokrywane

37 24.33.11.0

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

38 24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

39 24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

40 24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

45 ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub
złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie
złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

46 24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

56 ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości
zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

78 ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub
platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych
wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne
wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane
metalem szlachetnym

GTU_09 – leki
Stosuje się dla dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych
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obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne.
Kod nie dotyczy usług medycznych ani usług pielęgniarskich.

GTU_10 – nieruchomości
Stosuje się dla dostawy budynków, budowli i gruntów.
Kod dotyczy dostawy nieruchomości, także w ramach sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego.
Nie dotyczy zatem usług budowlanych ani remontowych. Kodem tym natomiast objęty jest leasing
finansowy nieruchomości.

GTU_11 – gazy cieplarniane
Stosuje się dla usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych.

GTU_12 – usługi niematerialne
Stosuje się dla usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doradczych (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14,
69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24,
71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19)
Księgowych – większość faktur wystawianych przez Biura Rachunkowe będzie oznaczana tym
kodem, (PKWiU 69.20.2)
Prawnych (PKWiU 69.1)
Zarządczych (PKWiU 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11,
68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1)
Szkoleniowych (PKWiU 85)
Marketingowych (PKWiU 73.11.12)
Firm centralnych (head offices) (PKWiU 70.1)
Reklamowych (PKWiU 73.1)
Badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2)
W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72)

Jeśli zachodzi wątpliwość czy dana usługa podlega pod GTU_12 należy sprawdzić odpowiednie działy
PKWiU.

GTU_13 – usługi transportowe i magazynowe
Stosuje się dla usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4,
ex 52.1

Należy zauważyć, że usługi transportowe obejmują wyłącznie kod 49.4 czyli transport drogowy
towarów, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą oraz usługi związane z przeprowadzkami.
Kod ten nie dotyczy innych rodzajów transportu – pasażerskiego, kolejowego, taksówek itp.
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Konia z rzędem temu, kto potrafi podać różnicę między usługami transportowymi a kurierskimi. Wg
jednej z definicji „usługa kurierska to usługa przewozowa o wartości dodanej”
(https://mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/uslugi-kurierskie/531412,4,Czy-usluga-kurierska-jestusluga-pocztowa-czy-przewozowa.html), z czego wynikałoby, że usługi kurierskie mieszczą się w
definicji usług transportowych. Co więcej, usługi kurierskie podlegają temu samemu Prawu
Przewozowemu, co usługi transportowe. Na gruncie wykonania usługi nie sposób ich odróżnić.
Jednak ustawodawca stwierdził, że GTU_13 ma obejmować jedynie usługi transportowe (grupa 49.4)
a nie obejmować grupy 53, w której są „usługi pocztowe i kurierskie”. Z całej listy kodów wyróżnić
można jeden konkretny kod 53.20.12.0 – Usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu.
Z drugiej strony dostawa żywności do domu pasuje też do kodu 49.41.19.0 – Pozostały transport
drogowy towarów.
Ponieważ nie sposób odróżnić „usługi transportowej” od „usługi kurierskiej” wg mnie należy przyjąć
następujące kryterium:
•
•

Jeżeli usługa dotyczy „dostarczania zakupów żywnościowych do domu” – nie oznaczamy jej
GTU_13
Jeżeli jest to jakikolwiek inny transport towarów – oznaczamy GTU_13

Dodatkowo Minister Finansów odróżnia usługę transportu towarów od dostawy towarów twierdząc,
że jeżeli ta usługa jest po prostu dodatkowym kosztem dostawy, to oznaczenia nie stosuje się. Zatem
oznaczenia GTU_13 nie będzie się stosować do faktur, gdzie jedna z pozycji to „koszt dostawy”, „usługa
spedycji” czy „refaktura kosztów dostawy”.
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