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Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem 

bankowym? 

Aby w aplikacji Finanse VULCAN odnotować fakt regulacji faktury sprzedaży, należy dokument ten po-
wiązać z odpowiednim dokumentem typu Wyciąg bankowy.  

Wprowadzanie faktury sprzedaży 

1. W aplikacji Finanse VULCAN przejdź do widoku Dokumenty źródłowe/ Dokumenty sprzedaży. 

2. W drzewie danych zaznacz gałąź Dokumenty sprzedaży (lub gałąź dowolnego miesiąca) i kliknij przycisk 
Dodaj. 

3. Opisz dokument w wyświetlonym oknie. 

 

Jako typ dokumentu ustaw pozycję Faktura VAT sprzedaży. Z list rozwijalnych wybierz wzorzec numera-

cji, kontrahenta i odbiorcę, formę i termin płatności oraz dziennik. Ustaw właściwe daty. 

4. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do drugiej części formularza, w której opisuje się pozycje dokumentu.  

5. W kolejnych wierszach opisz pozycje dokumentu.  

Pierwszy wiersz dodawany jest domyślnie. Kolejne dodawaj za pomocą przycisku Dodaj.  
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6. Po opisaniu wszystkich pozycji dokumentu kliknij przycisk Zapisz. 

Dokument wyświetli się w oknie aplikacji.  

7. Sprawdź, czy dane na karcie Ogólne są poprawne.  

Jeśli nie, to wprowadź zmiany.  

Jeśli tak, to zmień status dokumentu z W trakcie opracowania na Gotowy.   

 W sekcji Informacje podstawowe kliknij przycisk Zmień – wyświetli się formularz wprowadzania da-

nych. 

 W wierszu Status, na dole okna zaznacz opcję Gotowy.  

Spowoduje to zablokowanie do edycji wszystkich pól formularza. 

 Kliknij przycisk Zapisz 
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8. Przejdź na kartę Rozrachunki i zapoznaj się z zapisem, który powstał po zmianie statusu dokumentu 
na Gotowy.  

 

Dodawanie wyciągu bankowego i kojarzenie go z fakturą 

Gdy kontrahent przeleje pieniądze na wskazane konto bankowe, należy w aplikacji utworzyć dokument 
typu Wyciąg bankowy i powiązać go z fakturą.  

1. Przejdź do widoku Dokumenty źródłowe / Wyciągi bankowe. 

2. W drzewie danych wybierz gałąź Wyciągi bankowe lub gałąź dowolnego miesiąca.  

3. Kliknij przycisk Dodaj i opisz dokument w wyświetlonym formularzu.   

 

4. Kliknij przycisk Zapisz.  

Wyświetli się widok dokumentu. Wprowadzone dane pojawią się w sekcji Informacje ogólne. 

5. Dodaj do dokumentu pozycje.  

 W sekcji Pozycje dokumentu kliknij przycisk Dodaj. 
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 W wyświetlonym oknie, w górnej części opisz pozycję.  

W polu Uznanie/ Obciążenie ustaw pozycję Uznanie. W polu Kwota wprowadź kwotę przelaną na 
konto. W polu Kontrahent ustaw kontrahenta (powinien być ten sam co na regulowanej fakturze 
sprzedaży). W polu Zwrot ustaw pozycję Nie. Wypełnij pole Opis.   

Zwróć uwagę, że wprowadzona kwota pojawia się w sekcji Dekretacje, w polu Pozostało do zadekre-

towania.  

 W sekcji Dekretacje kliknij przycisk Dodaj i reguluj. 

 

Wyświetli się okno, w którym wskazujemy faktury do regulacji.  

6. W sekcji Rozrachunki do uregulowania zaznacz na liście faktury do regulacji (poprzez wstawienie znacz-
nika ✓ w pierwszej kolumnie) i kliknij przycisk Dodaj regulacje. 
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Wskazane dokumenty zostaną przeniesione do sekcji Regulacje rozrachunku. 

 

W sekcji Rozrachunki do uregulowania wyświetla się lista nieuregulowanych faktur sprzedaży kontra-
henta (o statusie Gotowy). Klikając numer dokumentu, można wyświetlić jego pozycje.   

7. Zamknij okno klikając przycisk Dodaj.  

W oknie wprowadzania wyciągu bankowego, w polu Opis pojawią się numery regulowanych wycią-
giem faktur sprzedaży. Natomiast w polu Pozostało do zadekretowania kwota do zadekretowania zo-

stanie pomniejszona o kwotę wykonanych regulacji.   
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8. Zamknij okno, klikając przycisk Zapisz.  

Wyświetli się widok wyciągu bankowego z dodaną pozycją.  

Zwróć uwagę na wpisy w polach Stan wyciągu i Podsumowanie wyciągu (w sekcji Informacje ogóle) oraz 
kwotę w kolumnie Do zadekretowania zostało, w wierszu dodanej pozycji.  

 

9. Sprawdź, czy regulacja została odnotowana w dokumentach źródłowych. 

 Przejdź do widoku Dokumenty źródłowe/ Dokumenty sprzedaży. 

 Wyświetl fakturę i przejdź na kartę Rozrachunki. 

 Sprawdź, czy w kolumnie Do regulacji wyświetla się zero. 

 

Z poziomu faktury regulację można usunąć. Operację wykonuje się w oknie, które wyświetla się po 

kliknięciu . 
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Zmiana statusu wyciągu bankowego na Gotowy 

Jeśli wszystkie zapisy utworzone w aplikacji są poprawne i cała kwota wyciągu została zadekretowana, to 
utworzonemu wyciągowi bankowemu można nadać status Gotowy w celu zablokowania jego edycji.   

1. Przejdź do widoku Dokumenty źródłowe/ Wyciągi bankowe i w drzewie danych wybierz wyciąg.  

2. Kliknij przycisk Zmień. 

 

3. W wyświetlonym oknie zaznacz opcję Gotowy i kliknij przycisk Zapisz.  

 

W widoku wyciągu, na karcie Ogólne zmieni się oznaczenie statusu dokumentu.  

 


