eBankNet
Przelew MPP
Aby wykonać przelew MPP należy mieć przynajmniej jedno kont rozliczeniowe skojarzone z
rachunkiem VAT również udostępnione w bankowości elektronicznej. Oba rachunki winny
mieć uprawnienie do wykonywania przelewów.
Przelew na fakturę VAT wykonujemy przez wejście w menu Przelewy, a następnie w kroku
pierwszym wybieramy P. VAT(rys. ). Następne kroki (2 i 3) są analogiczne jak w przypadku
zwykłego przelewu. Przy czym w kroku pierwszym zobaczymy tylko rachunki rozliczeniowe
skojarzone z rachunkiem VAT.
W kroku czwartym system poprosi nas o wprowadzenie następujących wartości (rys. 5.1):
. Typ przelewu - Należy wybrać odpowiedni (jak przy zwykłym przelewie)
. Rachunek odbiorcy - (jak przy zwykłym przelewie)
. Nazwa odbiorcy - (jak przy zwykłym przelewie)
. Identyfikator (NIP/PESEL) - Należy wprowadzić identyfikator zgodny z ustawą
. Nr faktury - Należy wprowadzić numer faktury
. Dodatkowa treść - Pole nie obowiązkowe
. Kwota brutto - nie może być zero
. Kwota VAT - nie może być zero i nie może być wyższa niż kwota brutto
. Kwota netto - to pole automatycznie się uzupełni
. Data wykonania przelewu - (jak przy zwykłym przelewie)
Jest również podana informacja o rachunku VAT i wolnych środkach na tym rachunku.

rys 5.1
Następnie odbywa się autoryzacja przelewu rys. 5.2

rys. 5.2

Przelew US
Przelew na urząd skarbowy wykonywany jest w sposób tradycyjny. W drugim kroku trzeba
wybrać rachunek rozliczeniowy. Następnie symbol formularza i konkretny Urząd Skarbowy.
Wówczas system automatycznie sprawdza kilka zależności:
- czy na wybrany symbol można płacić z rachunku VAT,
- czy wybrany wcześniej rachunek rozliczeniowy jest skojarzony z rachunkiem VAT
Jeśli ww. zależności zostaną spełnione to system automatycznie wyświetli informacje o
środkach na skojarzonym rachunku VAT, zablokuje odpowiednio środki i obciąży w pierwszej
kolejności konto VAT.
Poniżej informacja w jaki sposób zostaną zablokowane środki na rachunku klienta:
- przelew na 100 zł
- Rach. VAT 100 zł
- rach. Rozliczeniowy (RB) 500 zł
blokada na rach. VAT 100 zł
- przelew na 100 zł
- Rach. VAT 90 zł
- rach. rozliczeniowy 500 zł
blokada na rach. VAT 90 zł
blokada na rach. RB 10 zł
- przelew na 100 zł
- Rach. VAT 0 zł
- rach. rozliczeniowy 500 zł
blokada na rach. RB 100 zł
- przelew na 100 zł
- Rach. VAT 10 zł
- rach. rozliczeniowy 50 zł
Brak środków na zrealizowanie przelewu

Historia operacji
Pełny dokument prezentowany będzie na rachunku rozliczeniowym, rachunki VAT będą miały
informacje o zasileniu/odprowadzeniu środków.

Inne zmiany
Na potrzeby MPP przebudowano:
1) Zlecenia stałe - Przy zakładaniu nowego zlecenia stałego pojawia się zmodyfikowana pierwsza belka
z typem przelewu. Oczywiście można założyć zlecenie stałe na MPP oraz przelew krajowy.
2) Definicje - dołożono możliwość zakładania nowej definicji MPP oraz dołożono nową belkę, gdzie
można zobaczyć jedynie przelewy MPP. W tym miejscu również przebudowano interfejs przenosząc
zakładanie nowych definicji w jedno kliknięcie w menu bocznym Nowa definicja, a następnie należy
w kroku pierwszym wybrać typ przelewu.
3) Mój portfel – Rachunki VAT trafiają do belki Rachunki, a klawisz skrótu jaki tam widnieje to
Historia.

4) Rachunki – Dodano nowa belkę Rachunki VAT, to w tym miejscu będzie zawarta informacja
o rachunku. Po wejściu w szczegóły rachunku otrzymamy informacje o:
Nazwa
Numer rachunku
% depozytu
% debetu
Saldo na początek dnia
Saldo
Dostępne środki

eCorpoNet
Przelew MPP
Aby wykonać przelew Faktura VAT należy mieć przynajmniej jedno kont rozliczeniowe
skojarzone z rachunkiem VAT. Przelew ten wykonujemy przez wejście w menu Przelewy,
a następnie w kroku pierwszym wybieramy Faktura VAT(rys.).

Następnie analogicznie jak w przypadku bankowości internetowej eBankNet.

