
Schema Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd 
 
 
schema location:   
attributeFormDefault:  unqualified 
elementFormDefault:  qualified 
targetNamespace:  http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 
   
 
Elements  Complex types  Simple types  
JPK  TNaglowek  TCelZlozenia  
  TKodFormularza  

  TKwotowy  

  TNaturalnyJPK  

  TZnakowyJPK  

 
 
 



element JPK 



diagram 

 



namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

properties content  complex 
 

children tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:SprzedazWiersz tns:SprzedazCtrl tns:ZakupWiersz tns:ZakupCtrl 

identity 
constraints 

   Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation 
unique   klucz_LpSprzedaz      .//tns:SprzedazWiersz/tns:LpSprzedazy   .     
unique   klucz_LpZakup      .//tns:ZakupWiersz/tns:LpZakupu   .     

 

annotation documentation 
Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT 

 

source <xsd:element name="JPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży 
VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Nagłówek JPK_VAT</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Podmiot1"> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="SprzedazWiersz" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Ewidencja sprzedaży oraz nabyć towarów i usług dla których podmiot 
obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import 
towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług 
nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, 
import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 
28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 
ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 
17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 



              </xsd:element> 
              <xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty 
wystawienia faktury. W przeciwnym przypadku - pole puste</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="DataWystawienia" type="etd:TData"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="NrDokumentu" type="tns:TZnakowyJPK"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="NazwaNabywcy" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub 
usług</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="AdresNabywcy" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Adres nabywcy towarów lub usług</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na 
terytorium kraju, zwolnione od podatku</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza 
terytorium kraju</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 
ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na 
terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 
ustawy</xsd:documentation> 



                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na 
terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie 
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na 
terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie 
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na 
terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie 
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa 
towarów</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 



                <xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z 
art. 33a ustawy</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający 
rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od 
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 
ustawy</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług 
nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 
ustawy</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku 
od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od 
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 
ustawy</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 



                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla 
których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
dostawca)</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest 
nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których 
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia 
nabywca)</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla 
których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
nabywca)</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie 
usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
nabywca)</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z 
natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas 
rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia 
środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 



103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
            <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="SprzedazCtrl"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy 
JPK</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego 
dotyczy JPK</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="ZakupWiersz" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Ewidencja zakupu VAT</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="NazwaWystawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa wystawcy faktury</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="AdresWystawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Adres wystawcy faktury</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="NrIdWystawcy" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych 
wystawcy faktury</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 



              </xsd:element> 
              <xsd:element name="NrFaktury" type="tns:TZnakowyJPK"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Nr faktury</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="DataWplywuFaktury" type="etd:TData" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Data wpływu faktury VAT</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_42" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika 
do środków trwałych</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług 
zaliczanych u podatnika do środków trwałych</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:sequence minOccurs="0"> 
                <xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług 
pozostałych</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
                <xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług 
pozostałych</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
              </xsd:sequence> 
              <xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków 
trwałych</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych 
nabyć</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 
ustawy</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 



              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
            <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="ZakupCtrl"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy 
JPK</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do 
odliczenia</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
  <xsd:unique name="klucz_LpSprzedaz"> 
    <xsd:selector xpath=".//tns:SprzedazWiersz/tns:LpSprzedazy"/> 
    <xsd:field xpath="."/> 
  </xsd:unique> 
  <xsd:unique name="klucz_LpZakup"> 
    <xsd:selector xpath=".//tns:ZakupWiersz/tns:LpZakupu"/> 
    <xsd:field xpath="."/> 
  </xsd:unique> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/Naglowek 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TNaglowek 

properties content  complex 
 

children tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo 
tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu 

annotation documentation 
Nagłówek JPK_VAT 

 

source <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Nagłówek JPK_VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/Podmiot1 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

properties content  complex 
 

children tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu 

source <xsd:element name="Podmiot1"> 
  <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej 

properties content  complex 
 



children etd:NIP etd:PelnaNazwa etd:REGON 

annotation documentation 
Dane identyfikujące podmiot 

 

source <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TAdresPolski 

properties content  complex 
 

children etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc 
etd:KodPocztowy etd:Poczta 

annotation documentation 
Adres podmiotu 

 



source <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/SprzedazWiersz 
diagram 

 



namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

properties minOcc  1 
maxOcc  unbounded 
content  complex 

 

children tns:LpSprzedazy tns:DataSprzedazy tns:DataWystawienia tns:NrDokumentu tns:NazwaNabywcy 
tns:AdresNabywcy tns:K_10 tns:K_11 tns:K_12 tns:K_13 tns:K_14 tns:K_15 tns:K_16 tns:K_17 tns:K_18 tns:K_19 
tns:K_20 tns:K_21 tns:K_22 tns:K_23 tns:K_24 tns:K_25 tns:K_26 tns:K_27 tns:K_28 tns:K_29 tns:K_30 tns:K_31 
tns:K_32 tns:K_33 tns:K_34 tns:K_35 tns:K_36 tns:K_37 tns:K_38 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
typ      required      G     

 

annotation documentation 
Ewidencja sprzedaży oraz nabyć towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. 
wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import 
usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b 
ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, 
dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), 
dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)  

 

source <xsd:element name="SprzedazWiersz" maxOccurs="unbounded"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Ewidencja sprzedaży oraz nabyć towarów i usług dla których podmiot 
obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import 
towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług 
nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, 
import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 
28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 
ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 
17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia 
faktury. W przeciwnym przypadku - pole puste</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="DataWystawienia" type="etd:TData"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="NrDokumentu" type="tns:TZnakowyJPK"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="NazwaNabywcy" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub 
usług</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 



      <xsd:element name="AdresNabywcy" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Adres nabywcy towarów lub usług</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, zwolnione od podatku</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza 
terytorium kraju</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 
1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 
ustawy</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług 
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 



        <xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług 
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług 
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa 
towarów</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 
33a ustawy</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu 



zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od 
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 
ustawy</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług 
nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 
ustawy</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od 
wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników 
podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których 
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
dostawca)</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest 
nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których 
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia 
nabywca)</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 



      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których 
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
nabywca)</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie 
usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
nabywca)</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, 
o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas 
rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia 
środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 
103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 
 
attribute JPK/SprzedazWiersz/@typ 
properties use  required 

fixed  G 
 

source <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/LpSprzedazy 

diagram 

 



namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TNaturalnyJPK 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minExclusive  0   
totalDigits  14   
whiteSpace  collapse   

 

annotation documentation 
Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT 

 

source <xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/DataSprzedazy 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TData 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
minInclusive  1900-01-01   
maxInclusive  2030-12-31   
pattern  ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))   

 

annotation documentation 
Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. W przeciwnym przypadku - pole puste 

 

source <xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. 
W przeciwnym przypadku - pole puste</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/DataWystawienia 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 



type etd:TData 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minInclusive  1900-01-01   
maxInclusive  2030-12-31   
pattern  ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))   

 

annotation documentation 
Data wystawienia 

 

source <xsd:element name="DataWystawienia" type="etd:TData"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/NrDokumentu 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TZnakowyJPK 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  256   

 

annotation documentation 
Numer dokumentu 

 

source <xsd:element name="NrDokumentu" type="tns:TZnakowyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/NazwaNabywcy 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TZnakowyJPK 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  256   

 



annotation documentation 
Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług 

 

source <xsd:element name="NazwaNabywcy" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub 
usług</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/AdresNabywcy 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TZnakowyJPK 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  256   

 

annotation documentation 
Adres nabywcy towarów lub usług 

 

source <xsd:element name="AdresNabywcy" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Adres nabywcy towarów lub usług</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_10 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku 

 

source <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 



  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, zwolnione od podatku</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_11 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju 

 

source <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium 
kraju</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_12 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy 

 

source <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 



pkt 4 ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_13 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% 

 

source <xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_14 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy 

 

source <xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 
ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 



</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_15 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% 

 

source <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_16 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% 

 

source <xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na 
terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 



 
element JPK/SprzedazWiersz/K_17 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% 

 

source <xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_18 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% 
albo 8% 

 

source <xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na 
terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 



 
element JPK/SprzedazWiersz/K_19 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% 

 

source <xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium 
kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_20 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% 
albo 23% 

 

source <xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na 
terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 



 
element JPK/SprzedazWiersz/K_21 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 

 

source <xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa 
towarów</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_22 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Eksport towarów 

 

source <xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/SprzedazWiersz/K_23 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

 

source <xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_24 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

 

source <xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/SprzedazWiersz/K_25 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy 

 

source <xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a 
ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_26 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy 

 

source <xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu 
zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/SprzedazWiersz/K_27 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których 
stosuje się art. 28b ustawy 

 

source <xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od 
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 
ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_28 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, 
do których stosuje się art. 28b ustawy 

 

source <xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych 
od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 
ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 



</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_29 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 
ustawy 

 

source <xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od 
wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_30 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje 
się art. 28b ustawy 

 

source <xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników 
podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 



</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_31 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 
pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) 

 

source <xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których 
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
dostawca)</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_32 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia 
nabywca) 

 

source <xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy"> 



  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_33 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 
ustawy (wypełnia nabywca) 

 

source <xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest 
nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_34 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 



pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) 
 

source <xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których 
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
nabywca)</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_35 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z 
art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) 

 

source <xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla 
których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia 
nabywca)</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_36 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 



facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy 

 

source <xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o 
którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_37 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 
ustawy 

 

source <xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas 
rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazWiersz/K_38 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 



type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca 
wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy 

 

source <xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków 
transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 
3, w związku z ust. 4 ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazCtrl 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

properties content  complex 
 

children tns:LiczbaWierszySprzedazy tns:PodatekNalezny 

annotation documentation 
Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT 

 

source <xsd:element name="SprzedazCtrl"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy 
JPK</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy 
JPK</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 



      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazCtrl/LiczbaWierszySprzedazy 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TNaturalnyJPK 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minExclusive  0   
totalDigits  14   
whiteSpace  collapse   

 

annotation documentation 
Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK 

 

source <xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy 
JPK</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/SprzedazCtrl/PodatekNalezny 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK 

 

source <xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy 
JPK</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 



</xsd:element> 

 
 



element JPK/ZakupWiersz 



diagram 

 



namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

properties minOcc  1 
maxOcc  unbounded 
content  complex 

 

children tns:LpZakupu tns:NazwaWystawcy tns:AdresWystawcy tns:NrIdWystawcy tns:NrFaktury tns:DataWplywuFaktury 
tns:K_42 tns:K_43 tns:K_44 tns:K_45 tns:K_46 tns:K_47 tns:K_48 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
typ      required      G     

 

annotation documentation 
Ewidencja zakupu VAT 

 

source <xsd:element name="ZakupWiersz" maxOccurs="unbounded"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Ewidencja zakupu VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="NazwaWystawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa wystawcy faktury</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="AdresWystawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Adres wystawcy faktury</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="NrIdWystawcy" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych 
wystawcy faktury</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="NrFaktury" type="tns:TZnakowyJPK"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Nr faktury</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="DataWplywuFaktury" type="etd:TData" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Data wpływu faktury VAT</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_42" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do 
środków trwałych</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 



            <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u 
podatnika do środków trwałych</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:sequence minOccurs="0"> 
        <xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług 
pozostałych</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług 
pozostałych</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków 
trwałych</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych 
nabyć</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 
ustawy</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 
 
attribute JPK/ZakupWiersz/@typ 
properties use  required 

fixed  G 
 

source <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> 

 
 



element JPK/ZakupWiersz/LpZakupu 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TNaturalnyJPK 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minExclusive  0   
totalDigits  14   
whiteSpace  collapse   

 

annotation documentation 
Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT 

 

source <xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/NazwaWystawcy 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TZnakowyJPK 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  256   

 

annotation documentation 
Imię i nazwisko lub nazwa wystawcy faktury 

 

source <xsd:element name="NazwaWystawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa wystawcy faktury</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/AdresWystawcy 

diagram 

 



namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TZnakowyJPK 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  256   

 

annotation documentation 
Adres wystawcy faktury 

 

source <xsd:element name="AdresWystawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Adres wystawcy faktury</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/NrIdWystawcy 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  30   
whiteSpace  replace   

 

annotation documentation 
NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych wystawcy faktury 

 

source <xsd:element name="NrIdWystawcy" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych wystawcy 
faktury</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/NrFaktury 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TZnakowyJPK 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   



maxLength  256   
 

annotation documentation 
Nr faktury 

 

source <xsd:element name="NrFaktury" type="tns:TZnakowyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Nr faktury</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/DataWplywuFaktury 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TData 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
minInclusive  1900-01-01   
maxInclusive  2030-12-31   
pattern  ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))   

 

annotation documentation 
Data wpływu faktury VAT 

 

source <xsd:element name="DataWplywuFaktury" type="etd:TData" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Data wpływu faktury VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/K_42 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych 

 

source <xsd:element name="K_42" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 



    <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków 
trwałych</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/K_43 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych 

 

source <xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u 
podatnika do środków trwałych</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/K_44 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych 

 

source <xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 



 
element JPK/ZakupWiersz/K_45 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych 

 

source <xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług 
pozostałych</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/K_46 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych 

 

source <xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków 
trwałych</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/ZakupWiersz/K_47 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć 

 

source <xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupWiersz/K_48 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties minOcc  0 
maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy 

 

source <xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 
ustawy</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element JPK/ZakupCtrl 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

properties content  complex 
 

children tns:LiczbaWierszyZakupow tns:PodatekNaliczony 

annotation documentation 
Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT 

 

source <xsd:element name="ZakupCtrl"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy 
JPK</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupCtrl/LiczbaWierszyZakupow 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TNaturalnyJPK 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minExclusive  0   
totalDigits  14   
whiteSpace  collapse   

 



annotation documentation 
Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK 

 

source <xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy 
JPK</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element JPK/ZakupCtrl/PodatekNaliczony 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TKwotowy 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia 

 

source <xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



complexType TNaglowek 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

children tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo 
tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu 

used by element  JPK/Naglowek 
 

annotation documentation 
Nagłówek JPK_VAT 

 

source <xsd:complexType name="TNaglowek"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Nagłówek JPK_VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="KodFormularza"> 
      <xsd:complexType> 
        <xsd:simpleContent> 
          <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> 
            <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT 
(1)"/> 
            <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> 
          </xsd:extension> 
        </xsd:simpleContent> 



      </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="WariantFormularza"> 
      <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 
          <xsd:enumeration value="1"/> 
        </xsd:restriction> 
      </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> 
    <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_VAT</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy 
JPK_VAT</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla 
wytworzonego JPK_VAT</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> 
  </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

 
 
element TNaglowek/KodFormularza 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type extension of tns:TKodFormularza 

properties content  complex 
 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
kodSystemowy   xsd:string   required      JPK_VAT (1)     
wersjaSchemy   xsd:string   required      1-0     

 

source <xsd:element name="KodFormularza"> 
  <xsd:complexType> 



    <xsd:simpleContent> 
      <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> 
        <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT 
(1)"/> 
        <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> 
      </xsd:extension> 
    </xsd:simpleContent> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 
 
attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy 

type xsd:string 

properties use  required 
fixed  JPK_VAT (1) 

 

source <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT (1)"/> 

 
 
attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy 

type xsd:string 

properties use  required 
fixed  1-0 

 

source <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> 

 
 
element TNaglowek/WariantFormularza 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type restriction of xsd:byte 

properties content  simple 
 

source <xsd:element name="WariantFormularza"> 
  <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:byte"> 
      <xsd:enumeration value="1"/> 
    </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 
</xsd:element> 

 
 
element TNaglowek/CelZlozenia 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type tns:TCelZlozenia 



properties content  simple 
 

source <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> 

 
 
element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TDataCzas 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
whiteSpace  collapse   

 

annotation documentation 
Data i czas wytworzenia JPK_VAT 

 

source <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element TNaglowek/DataOd 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TData 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minInclusive  1900-01-01   
maxInclusive  2030-12-31   
pattern  ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))   

 

annotation documentation 
Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT 

 

source <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 



element TNaglowek/DataDo 
diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TData 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minInclusive  1900-01-01   
maxInclusive  2030-12-31   
pattern  ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))   

 

annotation documentation 
Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT 

 

source <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type kck:currCode_Type 

properties content  simple 
 

annotation documentation 
Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_VAT 

 

source <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego 
JPK_VAT</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
</xsd:element> 

 
 
element TNaglowek/KodUrzedu 

diagram 

 

namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type etd:TKodUS 



properties content  simple 
 

source <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> 

 
 
simpleType TCelZlozenia 
namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type restriction of xsd:byte 

properties base  xsd:byte 
 

used by element  TNaglowek/CelZlozenia 
 

annotation documentation 
Określenie celu złożenia JPK 

 

source <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 
    <xsd:enumeration value="1"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:enumeration> 
  </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

 
 
simpleType TKodFormularza 
namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type restriction of xsd:string 

properties base  xsd:string 
 

used by element  TNaglowek/KodFormularza 
 

annotation documentation 
Symbol wzoru formularza 

 

source <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="JPK_VAT"/> 
  </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

 
 
simpleType TKwotowy 
namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type restriction of xsd:decimal 

properties base  xsd:decimal 
 

used by elements  JPK/SprzedazWiersz/K_10 JPK/SprzedazWiersz/K_11 JPK/SprzedazWiersz/K_12 
JPK/SprzedazWiersz/K_13 JPK/SprzedazWiersz/K_14 JPK/SprzedazWiersz/K_15 



JPK/SprzedazWiersz/K_16 JPK/SprzedazWiersz/K_17 JPK/SprzedazWiersz/K_18 
JPK/SprzedazWiersz/K_19 JPK/SprzedazWiersz/K_20 JPK/SprzedazWiersz/K_21 
JPK/SprzedazWiersz/K_22 JPK/SprzedazWiersz/K_23 JPK/SprzedazWiersz/K_24 
JPK/SprzedazWiersz/K_25 JPK/SprzedazWiersz/K_26 JPK/SprzedazWiersz/K_27 
JPK/SprzedazWiersz/K_28 JPK/SprzedazWiersz/K_29 JPK/SprzedazWiersz/K_30 
JPK/SprzedazWiersz/K_31 JPK/SprzedazWiersz/K_32 JPK/SprzedazWiersz/K_33 
JPK/SprzedazWiersz/K_34 JPK/SprzedazWiersz/K_35 JPK/SprzedazWiersz/K_36 
JPK/SprzedazWiersz/K_37 JPK/SprzedazWiersz/K_38 JPK/ZakupWiersz/K_42 JPK/ZakupWiersz/K_43 
JPK/ZakupWiersz/K_44 JPK/ZakupWiersz/K_45 JPK/ZakupWiersz/K_46 JPK/ZakupWiersz/K_47 
JPK/ZakupWiersz/K_48 JPK/SprzedazCtrl/PodatekNalezny JPK/ZakupCtrl/PodatekNaliczony 

 

facets Kind  Value  Annotation 
totalDigits  18   
fractionDigits  2   

 

annotation documentation 
Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku 

 

source <xsd:simpleType name="TKwotowy"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po 
przecinku</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
    <xsd:totalDigits value="18"/> 
    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
  </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

 
 
simpleType TNaturalnyJPK 
namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type restriction of etd:TNaturalny 

properties base  etd:TNaturalny 
 

used by elements  JPK/SprzedazCtrl/LiczbaWierszySprzedazy JPK/ZakupCtrl/LiczbaWierszyZakupow 
JPK/SprzedazWiersz/LpSprzedazy JPK/ZakupWiersz/LpZakupu 

 

facets Kind  Value  Annotation 
minExclusive  0   
totalDigits  14   
whiteSpace  collapse   

 

annotation documentation 
Liczby naturalne większe od zera 

 

source <xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> 
    <xsd:minExclusive value="0"/> 
  </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

 
 
simpleType TZnakowyJPK 
namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/ 

type restriction of xsd:token 

properties base  xsd:token 
 



used by elements  JPK/SprzedazWiersz/AdresNabywcy JPK/ZakupWiersz/AdresWystawcy 
JPK/SprzedazWiersz/NazwaNabywcy JPK/ZakupWiersz/NazwaWystawcy 
JPK/SprzedazWiersz/NrDokumentu JPK/ZakupWiersz/NrFaktury 

 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  256   

 

annotation documentation 
Typ znakowy ograniczony do 256 znaków 

 

source <xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> 
  <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:token"> 
    <xsd:minLength value="1"/> 
    <xsd:maxLength value="256"/> 
  </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
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