
AMi-BOOK wersja 21.5

UWAGA!
Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 21.4 lub nowszej.

1. Ewidencja sprzedaży w procedurze OSS
Dodano funkcję ewidencji sprzedaży dla procedury OSS. Ewidencja dostępna jest z poziomu menu 
„P – Prowadzenie księgi i rejestrów” → „B – ZESTAWIENIA” → „O – Ewidencja sprzedaży 
OSS”.

Na podstawie ewidencji możliwe jest utworzenie deklaracji VIU-DO.

1.1. Obsługa ewidencji OSS
Obsługa ewidencji sprzedaży OSS jest analogiczna jak w przypadku innych ewidencji. Dostępne 
klawisze:

• „I”, „Insert” – dodanie nowej pozycji.

• „M” – modyfikacja istniejącej pozycji.
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• „D”, „Delete” – usunięcie pozycji.

• „Góra” / „Dół” / „Page Up” / „Page Down” – przemieszczanie się po liście.

• „Enter” – wydruk ewidencji.

• „S” – wydruk informacji podsumowującej.

1.2. Opis pól ewidencji OSS

1. Dzień sprzedaży.

2. Nr dowodu sprzedaży.

3. Kod kraju nabywcy.

4. Rodzaj stawki VAT – „P” – podstawowa.  „O” – obniżona.

5. Stawka VAT – pole jest automatycznie wypełniane na podstawie kodu kraju praz rodzaju 
stawki.

6. Wartość netto – podstawa opodatkowania.

7. Kwota podatku VAT.

8. Rodzaj transakcji: „T” – dostawa towarów,  „U” – świadczenie usług.

9. Sekcja C deklaracji VIU-DO, w której będą wykazywane transakcji: „2” lub „3”.

10. Opis oraz ilość dostarczonych towarów i świadczonych usług.
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11. Kod waluty zamówienia.

12. Informacje i uwagi zawarte na fakturze lub innym dokumencie sprzedaży.

13. Numer zamówienia.

14. Średni kurs NBP Euro.

15. Wartość netto w złotówkach – podstawa opodatkowania PLN.

16. Kwota wpłaconych zaliczek.

17. Kwota kosztów podwyższających i obniżających podstawę opodatkowania.

18. Data otrzymania zapłaty.

19. Kwota otrzymanej zapłaty.

20. Numer dokumentu potwierdzającego reklamację lub zwrot towarów.

21. Wartość netto zwrotu/reklamacji.

22. Wartość VAT zwrotu lub reklamacji.

23. Nr identyfikacji VAT (w przypadku sekcji C3 dekl. VIU-DO).

24. Nr identyfikacji podatkowej (w przypadku sekcji C3 dekl. VIU-DO).

25. Państwo prowadzenia działalności (w przypadku sekcji C3 dekl. VIU-DO).
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2. Deklaracja VIU-DO (1)
Dodano możliwość utworzenia deklaracji VIU-DO (1). Dane do sekcji C2 oraz C3 deklaracji 
pobierane są z ewidencji sprzedaży OSS. 

2.1. Tworzenie deklaracji VIU-DO.
Deklarację VIU-DO można utworzyć z poziomu menu „D – Deklaracje” → „V – VIU-DO (1)”.

Opis pól:

1. Deklaracja czy wersja robocza – „D” – deklaracja (złożenie deklaracji), „R” – przesłanie 
wersji roboczej deklaracji. 
Wersja robocza deklaracji oznacza jej weryfikację przed złożeniem właściwej deklaracji w 
celu wyeliminowania nieprawidłowości. W przypadku otrzymania informacji o wykrytych 
błędach, w celu złożenia deklaracji należy poprawić nieprawidłowości wskazane przez 
urząd skarbowy w otrzymanym komunikacie i złożyć poprawną deklarację zaznaczając pole
„Złożenie". W przypadku otrzymania informacji o prawidłowo wypełnionej wersji roboczej 
deklaracji, należy złożyć deklarację zaznaczając pole - „Złożenie". Wersja robocza nie 
stanowi deklaracji i nie zostanie przekazana do państw członkowskich konsumpcji. 

2. Data wypełnienia deklaracji.
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3. Termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług i dostawy towarów, jeśli 
składana jest więcej niż jedna deklaracja VAT za ten sam okres rozliczeniowy w różnych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej – sekcja C.1 deklaracji – pola opcjonalne.

4. Utworzenie e-deklaracji.

5. Wydruk graficzny deklaracji.

6. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z 
korekt dostaw towarów lub świadczonych usług – sekcja C.5 deklaracji.
Wybranie tej pozycji otworzy okno z listą kwot korekt dla poszczególnych państw wraz za 
dany rok i kwartał (zob. p. 2.2).

2.2. Korekty kwot podatku VAT (sekcja C.5).
Opcja ta pozwala wprowadzić kwoty korekt dla sekcji C.5 deklaracji VIU-DO.

2.3. Kod urzędu dla deklaracji VIU-DO.
Urzędem docelowym dla deklaracji VIU-DO jest „DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
ŚRÓDMIEŚCIE” (kod urzędu „1436”). W razie potrzeby kod ten można zmienić w parametrach 
eDeklaracji (menu „P – Parametry programu” → „E – Parametry eDeklaracji” → pole „Kod urzędu 
VIU-DO”.
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3. Tabela stawek VAT krajów Unii Europejskiej.
W związku z wprowadzeniem ewidencji sprzedaży OSS dodano tabelę stawek VAT w państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Tabela dostępna jest z poziomu menu „P – Parametry programu” 
→ „V- Tabela stawek VAT” → „U – Stawki VAT w krajach UE”.
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