
Komunikat Kwestora nr 9/2020
z dnia 51istopada 2020

w sprawie
wystawiania w systemie SAP faktur do sprzedaży niefiskalnej

tj. do wpłat zaksięgowanych bezpośrednio w przychody.

Na podstawie $25 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 201 9 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 274 z późn.zm.)
postanawia się co następuje

$ 1

Faktury do sprzedaży niefiskalnej należy wystawiać w
zaksięgowana bezpośrednio w przychody. a następnie
o wystawienie faktury.

sytuacji. gdy wpłata pierwotnie została
kontrahent zwraca się z prośbą

Bezpośrednio w przychody księgowane są wpłaty nie objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie
fiskalnej (dokonane za pośrednictwem banku, poczty. SKOK), a z ewidencji i dowodów dokumentujących
zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dana wpłata dotyczyła.

Są to wpłaty od studentów (księgowania z USOSa) oraz indywidualne wpłaty od osób fizycznych np
za konferencje, ebookiitp.

Na potrzeby wystawiania faktur do sprzedaży niefiskalnej zostały utworzone w SAP nowe rodzaje
zleceń

RDok Oznaczenie
kor. EXP

YKKR ż#[. kor. KRAJ B/R
YKNK żąd.kor.sp.n.
YKUE żąd.kar. UE B/R
ZKEX 2ąd. korekty E>(P
ZKF1 2ąd. kor.sp.med-FP
ZKK! Z#l. korekt KRAJ-br

ZKNF żąd. kark niefiskal
ZKUE UE

ZKZA 2ąf. korekt zal.
ZKZW Ząd. a?wou
ZNWE ZI. noty wewnętrznej
ZSBP ZI. wyd. bezpłauego
ZSEX ZL sprz. EXP
ZSF! '-fP
ZSK[ Z[. spn. KRAJ

ZI. spa.niefbkaha
11. sprz.

ZSRR ZL sprz. prWkt

ZSNF- ZI.sprz.niefiskalna(faktura niefiskalna)

ZKNF-żąd.korekt niefiskal (faktura korygująca niefiskalna)

Utworzony został także nowy rodzaj dokumentu FN
numeracyjnym dziennika.

nr 607 wraz z odrębnym zakresem
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$ 3

Wystawianie faktury do sprzedaży niefiskalnel powoduje automatycznie wyksięgowanie pierwotnej
wpłaty z przychodów. W efekcie czego nie ma konieczności sporządzania odrębnego PK do korekty
przychodów.

Po utworzeniu faktury wygenerowane zostaną automatycznie dwa dokumenty finansowe
o numerach 607...(FN) i 604...(RN)

Numeracja faktur pozostaje bez zmian tzn. jest to kontynuacja .,zwykłej" faktury z numerem
9DXX000000(np .9125000098) .

By wyksięgowanie z przychodów przebiegło prawidłowo należy zwrócić szczególną uwagę na
poprawność danych wprowadzanych podczas wystawiania faktury. Dotyczy to wskazania daty pierwotnej
wpłaty za daną usługę (pole ,. Zapłacono dn." ) oraz poprawnego określenia daty powstania obowiązku
podatkowego ( dane dodatkowe A - nagłówek).

$ 5

Sam sposób wystawiania faktury nie
w podręcznikach użytkownika modułu
http://DO stal.uw.edu .DI/web/kwestu ra/sd) .

uległ
SD

zm lanie i

(dostępne
jest

na
szczegółowo opisany

stronie Kwestury

Poniżej zaprezentowano przykład tworzenia faktury do sprzedaży niefiskalnej (uwaga: dane
przykładowe).

Przyjmujemy że p. Jadwiga Test dokonała wpłaty na konto UW w dn. l .l0.2020 tytułem opłaty za
studia. Wpłata zaksięgowana została jak niżej

KG

tka gosp
702002000], wieczorowe jednolite studia magigterakie

Następnie p. Test poprosiła o wystawienie faktury

Pierwszym etapem wystawienia faktury jest utworzenie zlecenia sprzedaży. Tworzenie zlecenia
odbywa się w transakcji VA01. Po wpisaniu transakcji VA01 pojawi się ekran selekcji, na którym należy
wskazać właściwy rodzaj zlecenia. W przypadku omawianym
w niniejszym komunikacie będzie to ZSNF ZI.sprz.niefiskalna (faktura - sprzedaż niefiskalna)

ZSf:l zl.spa.nbdelK'fl)
ZSKI ZI.sprz. KRAJ-brata

ZI. sprz.nbfbkaha
11.SPn. }on

ZSRR ZI. sprż. projek

Na ekranie selekcji Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy należy wskazać również numer
biura sprzedaży tl. numer jednostki wystawiającej fakturę. Numer biura sprzedaży poprzedzony jest literą S

Tworzenie zlecenia klienta: Ekran poczt
[t] Tworzenie z referencje ..ńdSprzedaż .AÓPrzeg]ąd pozy(ji

Rodzaj zlecenb ZSNF

Dane organżacyjne

Dział sprzedaży

Kanał dystrybucji
Dziedztla

Bbro sprzedaży

ItlwOI. liCil t Unlversytet Warszaw

oo lal Ogóhv
ool'a': ogóha
s tźsllCil
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P=zSrpisanie   Data dok. KK Data k8i?g KH'ota w wkr Kanta Opis

1010143475   01.10.2020 50 al.l0.2020
01.10.2020

l.ooo. oo
l.ooo, 00-

7020020001 Jadwiga Test -wieczorowe jednolite studia opłata



Następnie należy kliknąć ENTER i pojawi się kolejny ekran selekcji, na którym należy
uzupełnić pole Zleceniodawca - w którym należy wpisać numer odbiorcy jeśli jest znany lub wybrać
odbiorcę jednorazowego nr 8000000001 i wypełnić dane.

Kolejny krok polega na uzupełnieniu pola Warunki płatn. - w omawianym przypadku jest to ZP00 -
zapłacono przelewem. wskazaniu Materiału oraz Ilości, a w polu Stawka należy podać cenę towaru/usługi

Ząd. data dosc.

[] KompkUn dosc.

Bbkada dostawy

Bbkadafałaury

Karta płahkza

D! }27 . 10.2020 Zaklad dosc.

Waga cakowl:a

Objęmć
Data ust. ceny

uważne do

O KG

o,ooo

L Nazwa

[] Wnczorowe SNdh kencjadde

Typó D 1. Data Zakł
lll.AD D }27 . 10 . 2 02 0 2000

Gr. dekret. - mat.

00 BRAK v'

W dalszej kolejności należy przejść do Nagłówka->Sprzedaż->Zapłacono
wpisujemy datę, w której nastąpił wpływ płatności do jednostki za daną usługę.

dnia <. w polu tym

lwarzeme ZI. sprz.nieHskalna: Pmegląd

a spa.lhfblcałn Wartość netto 1. 000, 00 gpzw

2ąd. data doa

QKomplema ha

Blolah hstaiW

Bbkada fbhW

KaM płaańba

Ka W. U'.
Wawh Płat.
Irtmtemu

}D; !27 . 10.2020 Zakład doa.

Waga calcowl:a

v } Objętość

r tDMa tN. city
"lw".'h

o.0001
2?.10.2020

ril® z-pb"". p'«h""'
ExwlWarszam

Wszystb pozy+

! Pu. M&eM} ]]dć zk... ]q L Nazwa

i .} ioi02000002 .i isa' [] Weczoruwenxhicei©adde

TypP DI.Data Zart RWnStawka Wal Gr.de

TAD D27.10.20202000PROO 1.000fOO PLN OO B]
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tworzenie Zł. sprz.niegiskałna: Dane łtagłówka

ZI. grz.nietblaha Nr zamówbnb

000000000tl Jadwba Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chełm

Sprzedaży. WWyKa E' Fakura ł' Karty płatne ić Wawnk.Doekrencjalpa'neŁ..!:Jtksy

Rodzaj zbcenb

Obszar zbytu

Bbro sprzedaży

Grupa sprzedaw.

Wersja

Przycz. zbcenb

Czas dostawy

zyWE;l ZI. sprz.nb6slaha Data dokumentu l27 . 10 .2020
uwo1 1 / ; 00 1 / i001 Unhersytet Warszaw., Ogóhy, Ogóha

s125 l Wyd Psychobgi Utworzone przez IA. Cl-AB

M
OI . 10 . 2020 :E

Ustabnb cen i statystyld

Wa- d.l««:....l®3Ł11il;lÓÓÓÓłjll:lgl .m «. ««,
Sdlem.kakcen l zuwuPLł Netto Grupa Identów

Cenna l v ł \Afykorzystanie

Gr. cpnnwa kl. } v łReinn kipnta

27.10.2020

Jeżeli faktura powinna zostać wystawiona w walucie innej niż PLN, to walutę tę należy
wskazać w polu Waluta dokum

Sprzedaż jJWysyłka Fakunł. ].Ka@płatppę.UKsięgowośŚ. Warunh lIDekretacja Partner

Rodzajzlecenia

Obszar zbytu

Bbro sprzedaży

Grupa sprzedaw.

Wersja

Przycz. zbcenh

Cza dostawy

zsrr : ZI. sprz.niefbkaha Data dokumentu

luwol ł / }00 1 / łoo ł Uniwersytet Warszaw., Ogóhy, Ogóha

s125 i Wyd Psychobgi

27.10.2020

Utworzone przez

Utworzono dnia

Zapłacono dnia

A.GI.AB

27.to.źoźolt4:tź:3

L

Ustabnie cen

/l l. oc)oooWahadohm. Data ust. ceny

Grupa klentów

27.10.2020

Cenna

Gr. cenowa kł.

v IWykorzystanb

v l Rejon klenta

Następnie przechodzimy do zakładki Faktura gdzie należy wskazać datę wykonania
usługi. jeżelijestznana.

:edaż ł wyly@.,iiFaktura .Karty2łatnkzĘ Kskaowość Wi

Płatek

Warunh dostawy i płatność

Incoterms

Stała data waŁlty

Warunek płahośd

8000000001 l Jadwiga Test / Sympatyczne

zxwł iWarszawa

ZP001 Zapłacono przebwem D

Fakturowanie

Bk)kadr faktury

Harm. fala.

R

Data

Data wykon. ushgi
K

27.t0.20201 Fakturuj.jedn. gos

docel. podał

Zarządzanie ryzykem

Schemat zabezp.

Nr dole ftnnsowego

00000żl Karty płatnicze

Stopbń amortyzacji
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W sytuacji gdy faktura jest wystawiana w walucie, w zakładce Księgowość należy podać
właściwy kurs do przeliczenia oraz w zakładce TEKSTY w polu Data kursu przeliczenia waluty wpisać datę
przeliczenia w formacie: dd.mm.rrrr

aa -pfup rH'

ZI. sprz.nhbkaha

Zkcenbdawvl:a

Nr zamówbnh

Jadwiga Test/ Sympatyczna 15/ 22-100 Chełm80000Q0001

9rzęda!.:..WWh

0

f

Bk)Rada mostów

KsłęgtmśĆ

Gr. dekr. odb.

Okres sprawozd.

PrzypMnk

Klacz mont.

Zwohbne db

Refbrenqa

Spned&

RadzTek

Fal©ita brW płatiliaę lelQ$Ś.Ji. WarulĘ.HOekretagą Partner J T

]@iM®
IZ' Uwagi

:Ehti31airiTdiTiTiri:lr?

B' Data kwsu paebuen6 v

W zakładce TEKSTY należy także kliknąć dwukrotnie na ,,Uwagi" i w polu opisu wskazać datę wpłaty
i numer dokumentu finansowego pod którym została zaksięgowana. Można tutaj także wskazywać inne
potrzebne informacje.

a spcz.t&fbkaha M zamówknh

Jadwba Test/ SympaWczna 15/ 22-10Q Chehn

' vh '.''ń;;;M'sl ŁI.Ka'ty p

RodzTek

l& Uwagi
wpłata z dnh l.l0.2020 r. 1010143475

12' Podatek dodiodowy

l)' Data Inna pnekzenh

8000000001

Niezwykle ważną rzeczą jest prawidłowe określenie daty obowiązku podatkowego.
W omawianym przykładzie wpłata miała miejsce l.l0.2020 tl. przed wykonaniem usługi. a więc
w dacie wpłaty powstał obowiązek podatkowy. A zatem w zakładce Dane dodatkowe A wskazujemy obowiązek
podatkowy jak niżej.

l wul.cellee ai. piz.iiieilsn.Billa; Halle liaytuwn.a

8 ©Ś
a spn.r&fblałn 1+ zamdwkrh

oooooooooil :)adwba Tea/ S:

Debetu(]a =.PartłHer

©

15 / n-lU Qnłn

IHn doddlm
&. kkŃdw l

Q'. kkatSw 2

a. IdeRów 3

a. IdeRów +

&. IderRów 5
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W sytuacji gdy sprzedawana usługa dotyczy, któregoś z procesów biznesowych należy przejść do
zakładki POLAND i wskazać właściwy

Tworzenie Zł. sprz.ttiefiskałtn: Dante ttagłówkB

ZL grzpe=''ŁJi:

zb':,bd-:ą. . Jadn©a Te#/ Sylvipayam IS/ 22-1W Olełn

M zamóinm

Fal€in I'l(Hity pUnkze ' 16ięgovvość WarlB# Paltrwer Ti

[JTP

dano

Qnn uz

DB SIV DOSTAWA
CJo npv FRanZa
Owp

Jeżeli płatnik jest inny niż odbiorca usługi to należy przejść do zakładki Partner i potem do pola ZB
Płatnik bez.. i wskazać numer płatnika

Sprzedaż Ł:wysyłka Ł.Falaura Karty płatnicze Księgowość DwaCgQki Dekretacją .iti Partner

:okres wyśw. PARALL Wszyscy partnerzy

Rola partn.
AG Zleceniodawcy

Partner Naz Ulica

testowa

testowe

Kc

46

46

46

46.

50.

v 8 000000001 Gutek TEST

RE Odbiorca faktu T 8 000000001 Gutek TEST

RG Płatnik v 8 000000001 Gutek TEST testowe

testowaWE Odbiorca mater v 8C)00000001 Gutek TEST

ZB Płatnik bez v 100000 0005 UnMersytet Wrocławski PI. Unhersytecki l

Aby wrócić do pierwszego ekranu należy kliknąć ikonką v
w treści faktury należy na ekranie selekcji zaznaczyć
wnią

Jeżeli chcemy dodać jakąś informację
właściwą pozycję i wklikać się

8 &n g Ó5 # ®Zbcenh

l w%#14ulllu 4.1e 3-łł14.sllle1131\.alllas r14eĘjłill%4

ZI. gtz.niefbkaha
zbcenbdavca

Odbiaca mat.

Wartość netto

8000000001 l Jadwiga Test / Svmoatvana 15 / 22-100 Chełm

1.000,00 !PLN

m
Numer zamówknb @

'/SprzehŻ ; nrzegl:KIWqQ 'szaegóV pozyq

źąd. data dost.

[lKomplebta dosc.

Bbkada dostaw

Bbkada fala:ury

Karta płatnika

Kod weryf. kar.

Warunłd płata.

Incoterms

ol i27.10.2020 Zakład dosc.

Waga cakowta

Objętość

Data ust. ceny

Ważne do

'maóFI

l

ZPooi Zapłacono przelewem

zxw IWarszawa

Wszystlde pozycje

Poz. Materbł lbśćzle... JM L Nazwa

[!oZOZoooooż lszT [] Wnaarowe study bcencład&
ri

TypP D1l. Data Zakt RWar Stawka Wał. Gr. debet. -mat. Ebme
TAD D27.10.2020Z000PR00 1.000,00 PLN 00 BRAK v'

D 27.10.2020

Następnie należy kliknąć w zakładkę TEKSTY, potem dwukrotnie na TEKST sprzedaży materiału i w
polu wpisać żądany tekst.
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l\Nonenie ZI. spi"z.niefiskalna: Dante pozycji
[ i< n 8: ga &:EB' E] ó?

Pozytja

Materbt

10

102000QQ2
Typ pozycji ivan'] Ushłga

Wkaorawe study kentjai&

:P':'1]g ĄAZ..l.Ż yJ'n: Wh «nWleiJB!!ii]]ZtiG;B)Pg:e«@Ń]B$

-q"'k.. E llEIPl@ IW
l)' Telest sprzedały matełiat l semeH l Zożo/Zoll

Do pierwszego ekranu wracamy klikając ikonkę qr'

Po uzupełnieniu danych o których mowa wyżej klikamy zakładkę Edycja
i system wskaże dane. które należy uzupełnić by zlecenie można było zapisać

Protokół niekompletności

Ba Dokument spaeda2y Ń;;i;]] Skokdo Dodadd Qtoaenb

Zahes wy$+tbnia

Szybka zmiana

System

b

b

Pomoc

e
T\Nonenie Zt. s.

Dacze Ńnkcje

Ustalanie parti

Harmonogramowank calej skd

Przypbanb konualau

Usu'ia(w nezn)erl. pazyc]

l
cukr2

ZI. spn.niefbkatn
e

Ę

l.ooo

Konuob dostępność dohxngnu
Nowe ustalmy cen w dohmende

Protokół niekompletnośd

Mt©
'oi ''!2'z. iol.Ż020

KQntroń t®vatów rwbezpecznvch

P

CtrhH

CukF6

CtrhF8

F12
Wv'vUJ Pc"ń'

Z+l. data dog.

] KempleBn dmt.

narada dostawy

Zakład dosc.

Waga calkowl:a

+ : Objętość

SAP automatycznie poprosi o wskazanie elementu PSP i nr dziennika. Należy więc wklikać się
w każdą z pozycji i uzupełnić dane. Dziennik dla dokumentu FN. element PSP taki jak przy zaksięgowanej
wpłacie. Jeżeli pierwotnie przy WB było wskazane zlecenie statystyczne - należy je wskazać także na tym
etapie w polu Zlecenie.

Ba Dolamentspczedaży Edycja Skokdo Uoaenie System

[\wocenie ZI. sprz.niefiskałna: Protokół niek

g IB. EB u:«p.h'm' d"vv.t}
Twonenie ZI. sprz.niefiskalna: Dane nal
F

Tworzenie ZI. sprz.niefiskalna: Protok ZL spn.nbfbkaha l Nr zamówhnia

000000000il Jaclwba Test/Zlecenlodawta 8000000001 .jadwiga Ted

ł\ le&tatiDetr&llMba(hn
l B Pozy(ja Krój opb &ahljące dme
l r l Mmud:k«%
1 10 EkmeMP9

ZI. SPrz.L Dane pozvdi

F

Pozycja

M&em}

10

102000002

Typ pozyQ exn l usługa

Wleaorowvc study

D&eła+

O&etaqa

0ea19ospod.

l

D125

CeMlxti zysk
PSP S00-0125-02-12S0000
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Jeżeli powyższe pola zostały uzupełnione pojawi się komunikat 1?1 Dokument jest kompletny

Klikamy wówczas na ikonką i zlecenie zostało utworzone

Przypominam, że poprawność wprowadzonych danych należy sprawdzać w transakcji VA03. Możemy
taką proformę wydrukować lub wyświetlił podgląd na ekranie.

Podgląd wydruku dla LocalPrinter strony 00001 z 00001
[!84.rchbńzacja '3: Wypi Qąvadzanie i archhvzi

nr

cja

Proforma nr 2000052984

Sprzedawca:
Uniwersytet Wanzawskl
ul. Kmlowstde Pizedmleście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: PL5250011266

Nafty wc a :

Jadwiga Test (8000000001)

ul. Sympatyana 15
22-1 00 Chełm

Bank r#lillennium SA Kod 3WIFT:BIGBPLPWXXX
N r konta:4411 6022020000000060849470

Wystawia:
Wydział Psychologii
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Kod Jednostki: 125

Data wystawienia: 27.10.2020
Data dostawy bwarów lubwykonania usługi 31.03.2021
Sposób za płaty: Przelew

Termin zapłatlr: Zapłacono O1.1 0.2020

Zapłacono: 1.000.00 Pt.N
Słownie: tysiąc 00/100 PLN

Uwagi
wpłata z dnia l.l0.2020 r. IOI0143475 WB

Podpis osoby upaważniofnj

przypadku
w transakcji VA02

W gdy dane zawarte na zlecenlu wymagają poprawy należy leJ dokonać

należy utworzyć fakturęwówczas w transakcji
Jeżeli mamy pewność że wszystkie wymagane dane zostały

Należy wklikać się Enterem w pozycję gdzie
zleceniu

VFOI
umieszczone

widoczny jest numer zlecenia.
tworzenie faktury

i? q) A ,hzetwarzane laty faUur .aPrzeghd fikus @i glwybór pozvci {O' R}
Dme gandardowe

Rodzaj hhuW

Data falduły

Data wyk usł.

Dau ue. ceny

Dokumenty do przetwory

Dolwment Poz.

'ŻooooS2Se41 $1

Typ dokumentu SD Status przeł\wrzanb
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Następnie 2 razy wklikać się w pozycję i uzupełnić grupę dekretacji materiału - konto takie
jak przy pierwotnej wpłacie.

Fakturaspniefiskal (ZFNF) Tworzenie:Przeglądpozycjifbkturowania
®r:n:«w cg

ZFNFFalQura sp niefbkal vl$0000000011 WaRośćnetto r i:'ÓÓ6':Ói''l pl-N i

Płabic 10000000001 l Ja(hh©a Test/ Sympatyczna 15/ 22-100 Chełm

nm fblnw ln:ii:ióibl [8]

liść zafbk.l :P4 Wart.aero Materbł

tSZ[ ]..ooo,oo ]02000002
Koszt rozna

0,00

11 1 F FI .APuzycje fahury

p.:vo Ito ''l
Tw pozyq
Mderbł ! 102000002

Utwonone prez la..ci.a.n

Utwoaono dn. l27 . 10 . 202c

Weczaowe study kencjadde

Danceiy

Data ust. celu
MatWżUstCen

Ręczna zm. ceny

Ustabnie cen

WaR statyst.

Zeru

Q. cenowa mat.

Grupa rabatów

Q'upa prawej

Grupa ma.

Hńandi. prod

27.10.2020; POCZ. Ola. K

Data wyk. u

KursA Przeprowadzona ręana anhna ceiW'
X Ustalanie cen-standard

System przekopiuje pozyqe do sum nag}6w.

FoUer wyjśdowy
US Usługa v R] Kwd. M

O r#-i«.w
[] hefue«.

D03

Q. h"KMI lmZ Oda te««Ń phn

n'aj

Dzbtgospod.

Qtoa deh. md.
o,c

Po utworzeniu faktury przechodzimy do transakcji VF03. Następnie należy wejść na pasku
menu Faktura -> Wyprowadzanie i wydrukować fakturę.
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Poniżej podgląd wydruku wygenerowanej faktury
Faktura nr 9125000710

ORYGINAŁ

Sprzedawca:
Uniwersytet Warszawski
ul. Knlowslde Plzedm16ścło 26/28

00-927 Warszawa

NIP: 5250011266

Nabywca:
Jadwiga Test (8000000001)

ul. Sympatyana 15
22-100 Chełm

Bank IHillennhm SA Kod SWIFT:BIGBPLPWXXX
N r konta:44116022020000000060849470

Wystawcy:
Wydział Psychologa
ul. Stawki 5/7

00-183 Warszawa

Kod jednostH: 125

Data wystawienia: 27.10.2020
Data dostawy bwarów lubwykonanla usługi 31.03.2021

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: Zapłacono 01.10.2020

Wieczorowe studia lcencPekie semesb

2020/20

art.43 ust. b(Ustaara o

l.ooo.oo

i.ooo.oo l z w

Zapłacono: 1.000.00 PLN
Słownie: tysiąc 00/100 PLN

Uwagi
wpłata z dnia l.l0.2020 r. 1010143475 WB

PHpłs osoby upważniond

do wysp fakttBy

W transakcji VF03 po kliknięciu w Rachunkowość widoczne są dwa dokumenty FI

Faktura Wyświetlanie
ifl] Ś: .Mrozy(je fabuły .ńhRadlunkowośĆ Ęii [#.

Faktura 'ą

Dacze łayterb wyszuldnnb

Faktura Wyświetlanie
Óf [] Ś5 ,dbPozycje tbkluy .dbRadlunkowosc Ę ©
[B ERR(3)/'100 Lata dohlmmtów w

Dokumenty w rachunkowości

Dokument 607* to księgowanie faktury
to wyksięgowanie wpłaty z przychodu (by nie dublować przychodów)Dokument 604+
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V :;ń ą B [Dp«hu 8iWaUa wyśwkb«a ąlWgl# Kshgi GH«Kj

[WW '-P''"'&n
NlxTlerdolaxiierltu ik0700000ź'ri

2?.10.2020

9125000710

Jednosth goy.

Oaza k:iWW.

: Nadrzęd\y N

rełsty btŃją

F27.x0.2020
Rok obrotowy
Olaes

QtOa lshg

2020

10

Remenc$a

WaŁiQ D

lgl E IZllyllHllE$1H;l l IEBEim l Iele;ln.AUDI l IHI F l©l
JG l Poz. IQ< WIKonto Oalaczenb Kwota Waluta Pd ElemmtPSP KontoKG K..IOpś Przypbanie

llW0] 1 .00 P]N 60 2Q00000000 ]adwi 9125000710

2 50 702002Q001 Wkczor.je(h.st.mgr 1.000,(D- PUq 60 50QD12S02. 702002(X)01 20201027

@.iX Wyświetlaniedokumentu: Wglądwprowadzania
9 :i] gł €g) [ilPtHath ołWalita wyśwbthiŃ ąjwghd Kshd CUmej

Wgląd wprawa&aih

boóooooos4
Data dolaxnentu la7.t0.2020
Referent;ja lg125000710
Waluta

l
Jednostka gosp.

Data księgow.

! Nadzędiy nr

Tełay 6trueR

:UWOil Rok obrotowy

27 . 10 . 202 0 0hes
2020

10

IHlilZllEIHll@lEEli 8BE138- 1Bl@:l :l Bi IBn IDI
.n Poz. KK WKorRo Oznaaenie Kwota Walca Pd EkmentPSP KontoKG K.jOpś Przypbanie

2 40 702(X)20001 Wieaw.je&l.g:.mg 1.0(X).00 PU\1 60 500-D12S-02.. 70200

Ref.

V

Na koncie KG zapis jak niżej
Konta KG- Usta pozydipojedyiti=zych

11 pi / #ŁH T & ? ©aq E%®© [Dli]. D

Konto KC

Jednostka gosp
7020020001 Wieczora)ne jednolite studia magisterskaural

Na koncie rozrachunkoxarym jest zapis na ,,+'
Odbioiw- łisb pozydpojedyłłezyd

1] 1 F FI @.f=a #Ę)Ó) V.Ł? q 8% 1 1 a

który będzie parowany automatycznie w F. 13

Odbiorca
Jednostka gosp

.zvisko ot iorca jednorazasry

a

Sposób wystawiania faktur korygujących do faktur. o których mowa w niniejszym komunikacie,
nie ulega zmianie. Należy tu podkreślić. że faktury korygujące powinny być wystawiane sporadycznie.
bowiem generując zlecenie sprzedaży w transakcji VA03 mamy możliwość sprawdzenia poprawności
danych. System SAP oraz organy skarbowe (poprzez JPK) rejestrują każdy taki przypadek.

$ 6

Do sporządzanie faktur korygujących należy wybierać zlecenie

ZKNF-Ząd.korekt niefiskal (faktura korygująca niefiskalna)

Po zaksięgowaniu korekty utworzy się jeden dokument finansowy. z numerem 607
korygowana jest już tylko faktura, a nie wpłata zaksięgowana pierwotnie w przychody.

gdyż
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Faktura Wyświetlanie

ifll] l! .4APozycje faktury .dARachunkowośĆ ąą iBi

[B ERR(3)/400 Lista dokumentów w rachunkowości

Dokumenty w rachunkowości

6070

Dok.f:l - VAT

Ę?llKlzómnital! :! !!- * --:'.'"':- wlBIEll
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