
WAPRO MAG – dodawanie grup GTU.
Działa od wersji Wapro Mag 8.5.1.0 

Dopisanie grupy GTU do pojedynczego artykułu:
Artykuły → 1. poprawiamy istniejący artykuł (F2 lub popraw u dołu ekranu) → 2. zakładka nr 6) JPK, sklep 
internetowy, inne systemy → 3. wybieramy folder obok pola Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy 
towarowe) → 4. wybieramy odpowiednią grupę GTU poprzez zaznaczenie kwadracika obok grupy→                  
5. naciskamy na przycisk Wybierz znajdujący się poniżej → Zapisz (lub F10)
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Dopisanie grupy GTU grupowo, do wielu artykułów:
Odbywa się to poprzez kategorie asortymentowe lub zaznaczenie wielu artykułów.

Przez kategorie:
Artykuły → 1.wybieramy kategorię np. piwo poprzez naciśnięcie lewym klawiszem myszy → prawym klawiszem
myszy na artykuł → 2. Zaznacz wszystko → ponownie prawym klawiszem myszy na artykuł → 3.Operacje 
dodatkowe → 4.Grupowa zmiana danych handlowych → trzecia zakładka 3) JPK, sklep internetowy, inne 
systemy, zdjęcia → 5. zaznaczamy kwadrat Domyślna klasyfikacja JPK → 6. wybieramy folder → wybieramy 
poprzez zaznaczenie grupę GTU → 8. przycisk Wybierz znajdujący się poniżej → 9. Zapisz (lub F10)

Przez zaznaczenie wielu artykułów (w tedy kiedy nie mamy utworzonych kategorii asortymentowych):
Identycznie jak wyżej pomijając punkt nr 1. i 2. Zaznaczamy te artykuły, którym chcemy przypisać tą samą grupę 
GTU np. zaznaczamy wszystkie piwa jakie mamy w sprzedaży następnie przechodzimy do punktu 3. z instrukcji 
powyżej(3.Operacje dodatkowe) i wykonujemy instrukcje wg kolejnych punktów.
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Kody grup towarów i usług (GTU) 

Nazwa pola Opis pola 

GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów 
fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku 
akcyzowym.

GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy [od DK: m.in. 
paliwa]

GTU_03 Dostawa 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.

GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów 
elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku 
akcyzowym.

GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79 - 91 załącznika nr 15 do 
ustawy

GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie 
określonych w poz. 7 - 9, 59 - 63, 65, 66, 69 i 94 - 96 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10

GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1 - 3 załącznika nr 
12 do ustawy oraz w poz. 12 - 25, 33 - 40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów 

GTU_11 Świadczenie 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, 
zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania 
rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 
49.4, ex 52.1.
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WAPRO MAG – dodawanie kodów CN

Wyszukiwanie kodów CN:
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html

Dodawanie kodu CN do pojedynczego artykułu:

Artykuły → zaznaczamy pojedynczy artykuł → prawym klawiszem myszy → 1. Popraw (lub F2) 
→ pole Kod CN → 2. wybieramy folder po prawej stronie → 3. wybieramy istniejący kod CN lub 
dodajemy nowy → 4. Wybierz →  Zapisz (lub F10)
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Dodawanie kod  u   CN do wielu artykułów:  

Artykuły → zaznaczamy wiele artykułów dotyczących tego samego kodu CN → prawym 
klawiszem myszy →1. Operacje dodatkowe → 2. Grupowa zmiana danych handlowych 
→3.zaznaczenie Kod CN→ 4. wybieramy folder po prawej stronie → 5.  wybieramy istniejący kod 
CN lub dodajemy nowy → 6. Wybierz → 7. Zapisz (lub F10)

Ważne: Wydruk kodów CN na fakturze.

Dokumenty handlowe → naciskamy na jedną z faktur sprzedaży → klawisz Wydruki (lub Ctrl + D) → Faktura 
VAT → 1. Wybierz → 2. Edycja wariantu → 3.Drukuj symbol → wybieramy Kod CN → 4. Zatwierdź
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WAPRO MAG – dodawanie kodów procedur.

Kontrahenci → wybieramy kontrahenta do edycji → Popraw lub F2 → Zakładka nr 3.Dane handlowe
c.d. JPK, program lojalnościowy → klikamy na folder obok Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów 
kontrahenta → wybieramy grupę → przycisk Wybierz znajdujący się poniżej → 9. Zapisz (lub F10)

Kody procedur:

SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa 
w art. 23 ustawy.

EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 
28k ustawy.

TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o 
których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w
ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 
ustawy.

TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w 
ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 
ustawy

MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
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MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, 
opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach 
procedury celnej 42 (import).

I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych 
towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym 
imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

B_SPV_DO
STAWA 

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego 
przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

B_MPV_PR
OWIZJA 

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu 
bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

MPP Transakcja 
objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy 
stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę 
towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
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