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1. Procedura VAT OSS
Od 1 lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop
(OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS).
Przepisy pakietu VAT e-commerce wprowadzają ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT w całej Unii
Europejskiej, w międzynarodowym handlu elektronicznym przedsiębiorców z konsumentami,
zmieniają także sposób ewidencji i naliczania VAT.
Według nowych przepisów sprzedaż wysyłkowa towarów na rzecz konsumentów z innych krajów
członkowskich UE została zastąpiona pojęciem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na
odległość (WSTO). VAT należny od tej sprzedaży będzie można rozliczać według tej samej
procedury co VAT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
(TBE).
Dotychczasowe limity roczne sprzedaży wysyłkowej, różne dla różnych krajów zastąpiono jednym
wspólnym limitem w wysokości 10.000 euro netto. Po jego przekroczeniu polscy podatnicy
dokonujący sprzedaży na terytorium innych krajów UE nie muszą się rejestrować jako podatnicy
VAT i rozliczać podatku oddzielnie w każdym państwie członkowskim, do którego sprzedają
towary, mogą dokonać rejestracji w swoim kraju identyfikacji podatkowej w ramach systemu
OSS (dla polskich przedsiębiorców we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce). W tym
przypadku rozliczenie całej sprzedaży WSTO oraz TBE odbywać się będzie tylko w jednym
urzędzie skarbowym.
DGCS System w obszarach handlowych i księgowych dostosowano do wprowadzonych zmian
podatkowych, a co więcej wprowadzono szereg udogodnień, które ułatwiają i przyspieszają
realizację nowych przepisów.
Wystarczy zdefiniować stawki VAT dla wszystkich krajów, z którymi dokonywane są transakcje w
ramach procedury VAT OSS, a dla odbiorcy oznaczyć jego kraj, aby w prosty sposób naliczać
odpowiednie stawki VAT na dokumencie Faktury VAT OSS.
Udostępniono również przejrzysty raport podsumowujący sprzedaż w ramach procedury VAT OSS.
W DGCS Systemie można ręcznie lub automatycznie księgować dokumenty w procedurze VAT
OSS. Dodana została również możliwość wygenerowania deklaracji VIU-D do rozliczenia VAT
OSS, którą można zaczytać do interaktywnego formularza Ministerstwa Finansów.
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2. Zmiany w Systemie
2.1. Uzupełnienie stawek VAT
W pierwszej kolejności, aby użytkownik mógł korzystać z procedury VAT OSS należy zdefiniować
stawki dla krajów UE . Stawki VAT można zdefiniować w Słowniki → Stawki VAT.
Wybieramy opcję Dodaj → wprowadzamy „Nazwę stawki”, „Podatek”, „Kod drukarki fiskalnej”,
„Kolejność” a następnie należy zdefiniowaną stawkę przypisać do Kraju UE poprzez wybranie
opcji Dodaj opcja dostępna jest poniżej podstawowych danych.

Ponadto przy definiowaniu stawek jest możliwość określenia, czy dana stawka jest podstawową czy
obniżoną – ustawienie wymagane do generowania deklaracji VIU D.

Wszystkie dotychczasowe stawki VAT w bazie danych są powiązane z kodem kraju PL.
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2.2.

Kod kraju przypisany do kontrahenta

Kolejną istotną rzeczą do ustawienia w programie jest pole „Kraj”, który został dodany w słowniku
kontrahentów. Kod ten jest przydatny do podpowiedzi kraju w zależności od wybranego
kontrahenta, a co za tym idzie, przy wystawianiu faktury VAT OSS podpowiedź odpowiednich
stawek VAT zdefiniowanych dla danego kraju.

Kod kraju można wprowadzać dla nowo dodawanych kontrahentów jak i już istniejących.

2.3.

Raport rejestru sprzedaży VAT OSS

W Systemie dodany został raport "Rejest sprzedaży VAT OSS". Raport w podsumowaniu
przedstawia dane w formacie w jaki sosób wchodzą one do deklaracji VIU D.
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3. Moduły magazynowe
W modułach magazynowych dodane zostały dwa nowe typy dokumentów: "Faktura VAT OSS" i
"Korekta faktury VAT OSS". W magazynie powstają więc inne typy dokumentów dla sprzedaży
VAT OSS.

3.1. Wystawianie dokumentu z procedurą VAT OSS
W modułach magazynowo – handlowych został dodany nowy typ dokumentu dokument „Faktura
VAT OSS”.
Po wybraniu rodzaju dokumentu „Faktura VAT OSS” dodatkowo pojawia się pole „Kraj”, po
wybraniu kontrahenta ustawia się on na ten, który był wcześniej przypisany do danego kontrahenta.
Użytkownik ma w ten sposób informację czy na pewno wystawiony dokument będzie ze stawkami
z danego Kraju UE.
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3.2.

Kartoteka faktur VAT OSS i faktur OSS korygujących

W celu łatwiejszego zarządzania dokumentami wystawione faktury VAT OSS oraz korekty do tych
dokumentów posiadają oddzielną numerację a po wystawieniu trafiają do osobnej kartoteki.
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4. Moduły księgowe
4.1. Ręczne księgowanie dokumentów w procedurze VAT OSS
Przy dodawaniu i edycji zapisów zmodyfikowany został panel VAT. Na panelu VAT przy wyborze
rodzaju ewidencji VAT sprzedaży w górnej części panelu dodany został znacznik "VAT OSS".
Znacznik możliwy jest do zaznaczenia tylko w przypadku, gdy data VAT jest większa niż 30-062021 r.
Po zaznaczeniu znacznika VAT OSS obok niego pojawia się lista wyboru kraju. Jeżeli jest to wpis z
wybranym kontrahentem i kontrahent ten ma w słowniku kontrahentów określony kraj, to w liście
wyboru kraju podpowiadany jest ten kraj kontrahenta. Dodatkowo dla wybranego kraju na liście
pobierana jest lista stawek VAT dla danego kraju i wyświetlona w liście wyboru stawek VAT.
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Jeżeli jest zaznaczony znacznik "VAT OSS", to nie ma możliwości wyboru rodzaju ewidencji dla
takiej sprzedaży. Domyślnie używany jest kod ewidencji "KRA-ZW", ponieważ i tak nie ma on
żadnego znaczenia dla rozliczenia procedury sprzedaży VAT OSS.
Zapisanie takiego zapisu skutkuje umieszczeniem go w osobnym rejestrze VAT OSS poprzez
odpowiednie oznaczenie takiego zapisu znacznikiem VAT OSS oraz kodem kraju.

4.2. Księgowanie automatyczne dokumentów w procedurze VAT
OSS
W modułach księgowych w konfiguracji "Typy dokumentów do automatycznego księgowania"
zostały dodane typy dla faktur VAT OSS i ich korekt. Dla takich typów w modułach księgowych
dodana została możliwość definiowania osobnych wzorców księgowania.
Przy automatycznym księgowaniu na tej samej bazie, co za tym idzie, także przez dekrety XML w
wersji 2, dodana została możliwość księgowania nowych typów dokumentów magazynowych
(Faktura VAT OSS i jej korekta) z wykorzystaniem osobnych wzorców księgowania.
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4.3. Wzorce VAT

W celu sprawniejszego księgowania we wzorcach VAT dodano możliwość określenia znacznika
"VAT OSS". Jeżeli znacznik ten został zaznaczony wówczas istnieje możliwość wskazania kraju:
Gdy znacznik ten został zaznaczony w nagłówku, to przy dodawaniu pozycji wzorca nie widać już
wyboru rodzaju ewidencji, a jedynie możliwość wyboru stawki VAT powiązanej z wybranym
krajem.
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4.4. Osobna ewidencja zapisów procedury VAT OSS w rejestrze
sprzedaży VAT
Sprzedaż wykazywana jako VAT OSS nie jest rozliczana jako sprzedaż w deklaracji VAT-7, a co za
tym idzie, nie ma jej także w JPK-V7. Z tego powodu w rejetrze sprzedaży VAT dodany został
znacznik VAT OSS.
Jeżeli jest zaznaczony znacznik "VAT OSS", to taki zapis będzie traktowany jako "w osobnym
rejestrze" służacym tylko do rozliczania VAT OSS i nie będzie widoczny w standardowych
raportach i rozliczeniach VAT.
W opcji Rejestry VAT → Rejestr VAT sprzedaży w tabeli dodane zostały kolumny: "VAT OSS" i
"Kraj".

W tych opcjach jest możliwość podejrzenia, dodania, edycji i usuwania wpisów VAT OSS.

4.5. Generowanie pliku na potrzeby deklaracji VIU D
Dodana została możliwość wygenerowania deklaracji VIU D do rozliczenia VAT OSS.
Generowanie deklaracji nie skutkuje otwarciem formularza VIU D, ponieważ tego formularza nie
obsługujemy w programie DGCS System. Zamiast tego można zapisać deklarację w formacie
e-deklaracji do pliku XML, który można wczytać do formularza interaktywnego pobranego ze stron
Ministerstwa Finansów. Po wczytaniu danych wygenerowanych w programie DGCS System do
formularza interaktywnego VIU D można wykonać wysyłkę tej e-deklaracji korzystając już z
wypełnionego formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów.
Plik na potrzeby deklaracji można wygenerować w opcji Raporty → Deklaracje → VAT
→ VIU D. Następnie wybiera się rok, kwartał i wprowadza kurs wymiany opublikowany przez
Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie
opublikowany w tym dniu - kurs wymiany opublikowany następnego dnia:
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Po zatwierdzeniu należy wskazać lokalizację pliku:

W celu wysyłki e-delaracji należy uruchomić interaktywny formularz VIU D w Acrobat Reader z
zainstalowaną wtyczką e-deklaracji pobraną ze strony Ministerstwa Finansów.
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Następnie w opcji: Edycja → Opcje formularza należy wybrać Importuj dane i wybrać
wygenerowany plik XML w DGCS System.

13

Po wykonaniu tych operacji formularz zostanie wypełniony danymi z pliku.
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W tym momencie deklaracja jest już możliwa do wysyłki poprzez wybranie odpowiednich opcji
dostępnych z wtyczki e-deklaracji zainstalowanej w Acrobat Reader.
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