
Ewidencje VAT w programach Ramzes-DOS po 1 kwietnia 2011r 
W związku ze zmianami w ustawie o podatku VATw programach Ramzes-Classic 
następujące typy Ewidencji VAT. Dla deklaracji w wersji 12 
 
Ewidencje Sprzedaży 
 
1. Ogólna 
      Zapisy kierowane do tej Ewidencji w zależności od stawek trafiają do części C deklaracji VAT-7. 
       Dodano również nową „stawkę” Vat „WDT”, z którą zapisy trafiają do pola 31 deklaracji VAT-7. 
2. WNT 
      Ewidencja typu WNT służy do ewidencjonowania Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – 
pole 33 i 34 deklaracji VAT-7. 
      W przypadku WNT należy założyć również ewidencję Zakupu (typ WNT), wtedy program podczas 
księgowania zapisów z rejestracji przenosi wpisy do Ewidencji 
Sprzedaży i Zakupu. Dzięki temu wykazujemy, zgodnie z ustawą, zapisy po stronie podatku 
naliczonego i należnego. 
3. Imp. usług 
      Ewidencja typu Imp. usług służy do ewidencjonowania Importu usług – pole 37 i 38 deklaracji VAT 
      Należy równolegle założyć rejestr zakupu typu  (Imp. usług) i do niego kierować zapisy importu. 
4. Imp. usług  art.28b 
      Ewidencja typu Imp. usług art28b służy do ewidencjonowania Importu usług – pole 39 i 40 
deklaracji VAT 
      Należy równolegle założyć rejestr zakupu typu  (Imp. usług  art.28b) i do niego kierować zapisy 
importu. 
5. Dos. towarów 
      Ewidencja typu Dos. towarów służy do ewidencjonowania Dostawy towarów, dla której 
podatnikiem jest nabywca – pole 41 i 42 deklaracji VAT-7. 
      W przypadku tego typu zapisów  należy założyć również ewidencję Zakupu (typ Dos. towarów), 
wtedy program automatycznie podczas księgowania zapisów zakupu, przenosi wpisy również do 
rejestru Sprzedaży (typ Dos.towarów). Dzięki temu wykazujemy, zgodnie z ustawą, zapisy po stronie 
podatku naliczonego i należnego. 
       W przypadku rejestracji dokumentu sprzed., wybieramy rejestr VAT Sprzedaży (typ Dos.towarów), 
przy czym jako stawkę wybieramy  „0” . Taki zapis trafi nam do deklaracji tylko w pole 41. 
6. Marża 
      Ewidencja typu Marża służy do ewidencjonowania zapisów, od których podatek VAT płacony jest 
od różnicy między sprzedażą a zakupem. 
7. Nie Vat 
      Ewidencja typu NIE VAT jest służy do ewidencjonowania Dostawy towarów oraz świadczenia 
usług, poza terytorium kraju – pole 21 deklaracji VAT-7. 
8. Nie VAT art. 100 
Zapis z tego rejestru trafia do pola 22  deklaracji VAT 
 
 
Ewidencje Zakupu 
1. Ogólna 
Zapisy kierowane do tej Ewidencji w zależności od kategorii trafiają do części D2 deklaracji 
VAT-7. 
2. Nie Vat 
Ewidencja typu NIE VAT jest dodatkową ewidencją nie uwzględnianą na deklaracji VAT-7 


