
Od 1 października 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz innych ustaw zacznie obowiązywać nowa elektroniczna struktura JPK w 

formie JPK_V7M lub JPK_V7K. 

Nowy JPK_VAT zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną.  

W części ewidencyjnej trzeba podać informacje o zakupach i sprzedaży za dany okres, zaś część 

deklaracyjna będzie odpowiednikiem obecnie stosowanych deklaracji VAT-7M i VAT-7K. 

W część ewidencyjnej dotyczącej sprzedaży obowiązkowe jest oznaczenie pozycji kodami GTU. 

Program SOOT pozwala nadawać kody GTU z różnych poziomów. 

Przypisanie kodu GTU z poziomu grupy asortymentowej 
 

6. Kartoteki podstawowe 

3. Lista grup asortymentowych 

W polu Dowiązanie do grupy VAT  : klawiszem F5 wybieramy odpowiedni kod GTU 

 

 

 

 



Następnie program zapyta Czy zmienić dowiązanie na powiązanych towarach 

 

Jeżeli odpowiemy na „T” program dowiąże kody GTU do wszystkich towarów dowiązanych do tej 

grupy towarowej. 

 

Przypisanie kodu GTU z poziomu kartoteki towarów 
6. Kartoteki podstawowe 

2. Lista towarów i usług 

Modyfikacja danych pełnych 

Przy wpisywaniu nowego towaru do kartoteki towarów przy wyborze klawiszem F5 Rodzaj 

asortymentu program dowiąże kod GTU, który został domyślnie przypisane do grupy 

asortymentowej. 

 

 

 



Można również przez klawisz F5 zmienić wybór domyślny i dowiązać inny kod GTU 

 

 

 

Przypisanie kodu GTU z poziomu kartoteki towarów- 
modyfikacja wybranego składnika 
 

6. Kartoteki podstawowe 

2. Lista towarów i usług 

│Modyfikacja wybranego składnika 

Wybór z pełnej kartoteki 

Wybór wg nazwy towaru 

Przechodzimy na więcej ENTER 

Grupa VAT    

Wówczas klawiszem F5 możemy oznaczyć na poszczególne towary  

 



 

6. Kartoteki podstawowe 

2. Lista towarów i usług 

│Modyfikacja wybranego składnika  

Wybieramy np. Filtr na grupę PKWiU 

Podajemy wzorzec PKWIU 

 

Wybór np. według nazw towarów, następnie z listy poprzez opcję ………więcej………… przechodzimy 

do drugiego okienka i wybieramy Grupa Vat 

 

 

Pokażą się towary o określonym kodzie PKWiU. Następnie klawisz F5 i wybieramy kody GTU . Po 

wybraniu pojawi się pytanie czy wprowadzić dla wszystkich . Gdy wybierzemy T program 

automatycznie dowiąże wybrany Kod GTU do wszystkich towarów na liście. 



 

 

 

W analogiczny sposób określamy np. wybór poprze Filtr na grupę asortymentową. 

 


