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Zaksięgowanie dokumentu celnego (SAD) 

W 360 Księgowość możesz zarejestrować zakup towarów spoza Unii Europejskiej na 

podstawie dokumentu celnego w taki sposób, jak przedstawione to zostało poniżej. 

Artykuł, który wybierzesz na fakturze powinien być pozycją magazynową. Można go utworzyć 

na podstawie poniższego przykładu. 

 

Zaksięguj fakturę walutową od kontrahenta.  

Ważne, aby kontrahent miał uzupełniony odpowiedni kraj w karcie Dostawcy. W przypadku 

kraju spoza Unii Europejskiej, kratka Podatnik VAT nie powinna być zaznaczona. 
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Transakcja do powyższej operacji wygląda następująco: 

 

Dodatkowe koszty np. transportu, które doliczone są na dokumencie celnym, należy również 

zaksięgować jako koszt zakupu. W tym celu w menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu > 

Nowy rachunek należy utworzyć nową fakturę, gdzie Dostawcą będzie firma transportowa 

dokonująca przewozu towarów. Jako artykuł należy ująć ten sam artykuł, będący pozycją 

magazynową, co wykazany wcześniej na dokumencie zakupu od kontrahenta. Koszty 

ewentualnego transportu zostaną doliczone do wartości towaru zakupionego na magazyn. 

Transport w przypadku dokumentu celnego jest doliczany do wartości netto zakupu z 

zagranicy. Musi zatem być doliczony również do wartości netto zakupionego towaru. W tym 

przypadku powiększa on wartość towaru na magazynie, czyli tzw. cenę nabycia. 
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Transakcja do powyższej operacji wygląda następująco:  

 

Jeśli korzystasz z wersji PRO naszego oprogramowania możesz skorzystać z opcji 

automatycznego doliczania kosztów do pozycji magazynowej, podręcznik znajdziesz tutaj.  

 

Ostatnim etapem jest zaksięgowanie dokumentu SAD w wartości celnej. Wprowadzamy 

wartości z dokumentu celnego po przeliczeniu na PLN według kursu celnego waluty. Poniżej 

zamieszczony został przykład takiej faktury. Artykuł, w tym przypadku Biuro, służy jedynie do 

zarejestrowania podatku VAT. Artykuł może być wybrany dowolnie. 
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Na fakturze zakupu można również nanieść płatność za podatek VAT wynikający z dokumentu 

celnego. Transakcja do powyższej operacji wygląda następująco: 

 

Na stanie magazynu dla danego towaru pojawią się oprócz wartości towaru wartości związane 

z odprawą celną oraz transportem i cłem.  


