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Faktoring faktur sprzedaży – Brutto.pl 
 

W 360 Księgowość możesz uzyskać finansowanie faktur sprzedaży dzięki partnerowi Brutto.pl. 

Aby móc zacząć korzystać z usług faktoringu przejdź do menu Ustawienia > Dane firmy > 
Ustawienia połączeń zewnętrznych i aktywuj usługę. 

 

Zaznacz zgodę i aktywuj usługę. Aktywacja przekieruje cię na stronę partnera Brutto.pl w celu 
rejestracji konta, jeśli nie chcesz tego robić, nie musisz, kliknij anuluj i przejdź do naszego 
programu. Następnie dodaj faktury sprzedaży.  

W KPiR w menu Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur dodaj fakturę sprzedaży i zapisz ją.  

W Pełnej Księgowości w menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży dodaj fakturę 
sprzedaży i zapisz ją. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
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Następnie aby przesłać do faktoringu ponownie Edytuj, pojawi się opcja Przyśpiesz płatność z 
brutto.pl, użyj jej aby wysłać fakturę do sfinansowania. 

 

Zaakceptuj finansowanie faktur używając opcji Zatwierdź, lub jeśli nie chcesz wysłać danej 
faktury użyj opcji Anuluj. 

 

Po zatwierdzeniu faktury dane zostaną przesłane do portalu Brutto.pl do uprzednio 
założonego konta lub informacja o kosztach finansowania pojawią się na dedykowanej stronie 
internetowej partnera. Postępuj zgodnie z wytycznymi na portalu i uzyskaj finansowanie 
faktur. 

Aby faktura została wysłana do Brutto.pl, pamiętaj aby poniższe dane wprowadzone zostały 
poprawnie. 

Wystawiający fakturę sprzedaży: 

1. NIP – 10 cyfrowy numer bez spacji i innych znaków 
2. E-mail – poprawny adres email wymagany do weryfikacji poprawności danych 
3. Telefon – 9 cyfrowy numer telefonu komórkowego 

Klient oraz dane na fakturze: 

1. Numer faktury – numer faktury w systemie księgowym 
2. Waluta – waluta użyta do faktury sprzedaży (PLN, EUR) 
3. Data wystawienia – data wystawienia faktury  
4. Data płatności – data płatności nie może być wcześniejsza niż 8 dni od daty 

wystawienia faktury 
5. NIP klienta – format 10 cyfrowy (kontrahent Polski) lub do 15 znaków w przypadku 

kontrahenta zagranicznego. 
6. Nazwa kontrahenta – nazwa klienta na fakturze 

Po wysłaniu faktury do sfinansowania na fakturze w sekcji Dodatkowe informacje mogą 
pojawić się takie informacje jak: 

• Brutto.pl – trwa weryfikacja faktury  
• Brutto.pl – faktura zaakceptowana  
• Brutto.pl – faktura odrzucona 

Na liście faktur pojawi się data przesłania do Brutto.pl i operator faktoringu. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
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Po uzyskaniu finansowania przez brutto.pl na liście faktur sprzedaży w kolumnie Sfinansowano 
fakturę pojawi się data wysłania i zaakceptowania faktury przez faktora. 

 

W systemie natomiast zablokowana jest możliwość ponownego przesłania tej samej faktury 
do finansowania. 

 

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat finansowania faktur zakupu i innych 
kosztów wejdź na stronę brutto.pl i sprawdź. 

 

Jeśli natomiast potrzebujesz dodatkowych informacji o 360 Księgowość to skontaktuj się z 
Działem wsparcia przez czat, mail lub telefon, więcej informacji na www.360ksiegowosc.pl 

https://www.360ksiegowosc.pl/
http://www.brutto.pl/
http://www.brutto.pl

