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1 Wymagania systemowe 
 

Faktura może być uruchomiona w wersjach systemu wymienionych poniżej: 

 

 

 

 

 

Konieczne do działania faktur w zaprezentowanej formie są: 

• BI Publisher 

• Lokalizacja systemu JD Edwards dostarczona przez producenta firmę ORACLE 

 

UWAGA!!! 

W przypadku faktur korygujących istnieje mechanizm kontroli nieprzekroczenia przy korekcie wartości sprzedaży 

(zabezpieczenie przed ujemną sprzedażą)  

 

  

Wersja systemu Tools Release 

JD Edwards EnterpriseOne E812 8.98 – 

JD Edwards EnterpriseOne E900 8.98 – 9.1.0 

JD Edwards EnterpriseOne E910 9.1.0 –  
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2 Faktura sprzedaży z należności 
 

Faktura utworzona w module należności, może być zarówno w złotówkach, jak i walucie obcej, ma następujący 

wygląd: 
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3 Faktura sprzedaży krajowa 
 

Faktura utworzona na podstawie utworzonego zlecenia sprzedaży, w krajowej walucie, ma następujący wygląd: 
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4 Faktura sprzedaży eksportowa 

Faktura utworzona na podstawie wystawionego zlecenia sprzedaży, w walucie obcej, może mieć następujące dwie 

wersje. Jedna z kwotami jedynie we wprowadzonej walucie obcej, a druga z podsumowaniem podatku również w 

walucie krajowej. Reszta informacji na fakturach jest taka sama. 

Wersja tylko w walucie obcej: 

 

Wersja w walucie obcej i krajowej: 
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5 Faktura sprzedaży konsolidacyjna 
 

Faktura utworzona na podstawie utworzonego zlecenia sprzedaży (lub wielu zleceń sprzedaży), w krajowej walucie. 

Konsolidacja na poziomie towaru, ceny i stawki podatkowej.  Tutaj zlecenie sprzedaży było następujące: 

 

 

 

1 i 5 linia z wyświetlonych linii miała ten sam towar, ale z inną stawką podatkową i ceną, więc na fakturze będą to 

oddzielne pozycje. Natomiast 3 pozycje środkowe mają jednakowy towar, cenę i stawkę podatku, więc na fakturze 

stanowić będą jedną linię skonsolidowaną, na której ilość będzie sumą ilości ze wszystkich skonsolidowanych linii. 
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Faktura ma następujący wygląd: 

 

W związku z występowaniem dwóch stawek podatkowych, pod pozycjami podsumowane są obydwie stawki 

oddzielnie.  

Faktura konsolidacyjna może być również w walucie obcej. 
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6 Faktura proforma 
 

Faktura proforma wystawiana na podstawie zlecenia sprzedaży, w przypadku gdy wydanie i sprzedaż towaru 

następuje dopiero po otrzymaniu pieniędzy od nabywcy.  
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7 Faktura korekta wartościowa (zmiana ceny)  
 

Korekta błędnej ceny z faktury sprzedaży jest tworzona poprzez zlecenie korekty wartościowej, z którego jest 

tworzona faktura korekta. Składa się ona z nagłówka, w którym jest podana informacja o fakturze korygowanej. Pod 

informacjami adresowymi są 3 sekcje:  

- informacje o pozycjach fakturowanych przed utworzeniem korekty (uwzględniająca poprzednie faktury korekty) 

- informacje o pozycjach fakturowanych po obniżonej lub podwyższonej cenie 

- informacje o wielkości korygowanej ceny 

Poniżej jest podsumowanie i informacja o podatkach oraz o kwocie do zwrotu lub zapłaty: 

 

W przypadku faktur korygujących istnieje mechanizm kontroli nieprzekroczenia przy korekcie wartości sprzedaży 

(zabezpieczenie przed ujemną sprzedażą) 
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8 Faktura korekta ilościowa 
 

Korekta błędnej ilości z faktury sprzedaży jest tworzona poprzez zlecenie korekty ilościowej, z którego po wydaniu 

lub zwrocie towaru do magazynu jest tworzona faktura korekta. Składa się ona z nagłówka, w którym jest podana 

informacja o fakturze korygowanej. Pod informacjami adresowymi są 3 sekcje:  

- informacje o pozycjach fakturowanych przed utworzeniem korekty (uwzględniająca poprzednie faktury korekty) 

- informacje o pozycjach fakturowanych po zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości 

- informacje o wielkości korygowanej ilości 

Poniżej jest podsumowanie i informacja o podatkach oraz o kwocie do zwrotu lub zapłaty: 

 

W przypadku faktur korygujących istnieje mechanizm kontroli nieprzekroczenia przy korekcie wartości sprzedaży 

(zabezpieczenie przed ujemną sprzedażą) 
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9 Faktura korekta ilościowo-wartościowa 

Korekta błędnej ilości z faktury sprzedaży z równoczesną korektą ceny z pozostałej ilości jest tworzona poprzez 

zlecenie korekty ilościowo-wartościowej, z którego po wydaniu lub zwrocie towaru do magazynu jest tworzona 

faktura korekta. Składa się ona z nagłówka, w którym jest podana informacja o fakturze korygowanej. Pod 

informacjami adresowymi są 3 sekcje:  

- informacje o pozycjach fakturowanych przed utworzeniem korekty (uwzględniająca poprzednie faktury korekty); 

może być w postaci tylko podsumowania, lub z pokazaniem wartości z oryginalnej faktury i poprzednich korekt 

- informacje o pozycjach fakturowanych po zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości 

- informacje o wielkości korygowanej ilości (w ostatniej linii) oraz informacja o korygowanej cenie (w przedostatniej 

linii; tutaj korekta była z faktury skonsolidowanej, zmniejszenie ilości o 50 EA, a następnie obniżenie ceny o -1 PLN 

dla pozostałej ilości 100 EA.  

Poniżej jest podsumowanie i informacja o podatku oraz o kwocie do zwrotu lub zapłaty: 

 

W przypadku faktur korygujących istnieje mechanizm kontroli nieprzekroczenia przy korekcie wartości sprzedaży 

(zabezpieczenie przed ujemną sprzedażą)  
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10 Faktura korekta stawki VAT 
 

Korekta błędnej stawki VAT z faktury sprzedaży jest tworzona poprzez zlecenie korekty, z którego jest tworzona 

faktura korekta. Składa się ona z nagłówka, w którym jest podana informacja o fakturze korygowanej. Pod 

informacjami adresowymi są 3 sekcje:  

- informacje o pozycjach fakturowanych przed utworzeniem korekty (uwzględniająca poprzednie faktury korekty); 

- informacje o pozycji wyzerowanej z błędną stawką VAT oraz poniżej informacja o pozycji z nową stawką VAT 

- informacje o wielkości korygowanej ilości na minus z błędną stawką VAT oraz informacja o wielkości korygowanej 

ilości na plus z prawidłową stawką VAT. 

Poniżej jest podsumowanie i informacja o podatku oraz o kwocie do zwrotu lub zapłaty: 
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11 Faktura rabatowa z wielu sprzedaży                                
 

Faktura ta jest tworzona po przekroczeniu przez nabywcę w określonym czasie ustalonego progu ilościowego lub 

wartościowego zakupów w module Zaawansowanej Obsługi Cenowej (Advanced Pricing). Na fakturze obliczony jest 

udzielony rabat zgodnie z osiągniętym progiem, z którego wynika kwota do zwrotu jaką ma otrzymać nabywca: 

 

 

Na dole faktury wylistowane są wszystkie faktury sprzedaży które przyczyniły się do uzyskania rabatu, jak również 

daty wystawienia tych faktur oraz daty sprzedaży. 


