Opis importu i eksportu danych
systemu bgk24
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1. Wstęp
Niniejszy dokument zawiera opis formatów i struktur plików wykorzystywanych w aplikacji bgk24 do importu i
eksportu danych oraz określa struktury, jakie powinny mieć pliki:



importowe, aby zostały poprawnie zaimportowane do bgk24,
eksportowe z systemu bgk24 aby zostały poprawnie zaimportowane w innych systemach

Zastosowana konwencja oznaczeń:

<wyplata-gotowkowa>
<typ-wyplaty>12121…
Nazwa pola

Opis pola

BBen

Nazwa banku

Czcionką o stałej szerokości oznaczono przykłady plików importu oraz
eksportu.
W tabelach umieszczono istotne informacje dotyczące pól w tabelach
importu i eksportu, np. nazwa, opis, wymagalność, formatu

Przy imporcie plików do systemu NBE obowiązują zasady walidacji zgodne z ograniczeniami formatek
wprowadzania danych.

2. Import predefiniowany
2.1.
2.1.1.

Import kontrahentów SIMP
Format CSV

Informacje ogólne
Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia
składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z
poniższą tabelą. Pola oddzielone są średnikiem. Kodowanie UTF-8.
Struktura danych
Typy danych stosowane przy opisie pól:
Status pola
M – pole obowiązkowe
O – pole opcjonalne
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Oznaczenie pola
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
Liczba przed oznaczeniem pola podaje maksymalną ilość znaków

Lp.

Opis pola

Format pola

Status pola

1

Identyfikator
kontrahenta

12 N

M

2

Nazwa
Kontrahenta

35 C

M

Przykład:
123;Kontrahent2
456;Kontrahent3

6

2.2.

Plik z przelewami krajowymi

2.2.1.

Format VideoTel

Informacje ogólne
Plik importu przelewów w formacie Videotel jest plikiem tekstowym.
Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest
złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w
rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane, jako pusty ciąg znaków "". Poszczególne
pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Znakiem podziału linii w
obrębie pola są trzy znaki zapytania. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub windows 1250
Cyfry oddzielone są kropką.
Separator daty: /
Format daty: DDMMYYYY
Struktura danych
Formaty pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10
cyfr.
C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając
znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka lub przecinek.

Struktura rekordu:
Do bgk24 wczytywane są pola o statusie M (obowiązkowe). Pola o statusie O (opcjonalne) są pomijane przy
wczytywaniu pliku do bgk24.

Lp.

Opis pola

Format
pola

Status pola

1

Nazwa banku beneficjenta

35C

O

2

Nazwa i Adres Odbiorcy

4*35C

M

7

3

Numer rachunku Odbiorcy

34C

M

4

Klucz

N

O

5

Kwota przelewu

K (12,2)

M

6

Nazwa banku nadawcy

35C

O

7

Nazwa rachunku nadawcy

35C

O

8

Numer rachunku nadawcy

34C

M

9

Tytuł płatności

4*35C

M

10

Waluta przelewu

3C

O

11

Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe
rachunki beneficjenta, które zostaną
zaimportowane wraz z przelewami

35C

O

12

Nazwa beneficjenta

4*35C

O

13

Określenie rodzaju własności firmy

„T”, jeśli
firma
własna,
„N”, jeśli
firma obca

O

14

Nazwa systemu finansowego dla przelewu

35C

O

Uwagi:
Pole Tytuł płatności – musi być wypełniona 1 linia tytułu płatności
Przykład:
"PKOBP IX O. w Warszawie" "KONTRAHENT" "52103019283020021000001702" 1 2,00 "BGK I
O. w Warszawie" "Twoja Testowa Firma" "58174000060000000000000000" "Krajowy
Videotel" "PLN" "" "Kontrahent 1" "N" ""

2.2.2.

Format Elixir

Informacje ogólne
Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię
(jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują
w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura danych. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe,
dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty ciąg znaków "". Puste pola końcowe rekordu
mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
8

Polskie znaki są kodowane w Windows 1250 lub ISO8859-2

Struktura danych
Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).
C –pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza, że pole
może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części
ułamkowej ani separatorów tysięcy. Minimum 2 znaki- np. 07 oznacza 7 groszy.
Przykład: 150 zł należy zapisać, jako 15000, 10 zł 90 gr, jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do bgk24 wczytywane są pola o statusie M (obowiązkowe). Pola o statusie O (opcjonalne) są pomijane przy
wczytywaniu pliku do bgk24.

Lp.

Pole wg Elixir

Format

Rozmiar

Status pola

1

Typ komunikatu

N

3

O

2

Data transakcji

D

8

M

3

Kwota

K

14

M

4

Nr jednostki

N

8

O

5

Nr jednostki

N

8

0

6

Rachunek nadawcy

C

34

M

7

Rachunek odbiorcy

C

34

M

8

Nazwa klienta nadawcy

C

4*35

O

9

Nazwa i adres odbiorcy

C

4*35

M

10

Numer nadawcy

N

8

O

11

Numer oddziału

N

8

O

12

Tytuł płatności

C

4*35

M

13

Numer czeku

C

10

O

14

Szczegóły

C

4*35

O

15

Kod operacji

C

2

O

16

Referencje

C

16

O

9

17

Dodatkowe

C

35

O

Uwagi:
Pole Informacje – musi być wypełniona pierwsza linia tytułu płatności
Przykład pliku:
110,20170120,101,,,"58174000060000000000000000","51101010231234567890123456","Nazw
a Klienta1|Nazwa Klienta2|Nazwa Klienta 3","Spoldzielnia Pracy Kawka |Zaklad Pracy
|12345678901234567890123456789012345",15600001,10101023,"Zaplata za fakture | 201701-01| 123456789012345678901234","","","51","ref1-2015",""

2.2.3.

Format Multicash PLI

Informacje ogólne

Plik nie zawiera żadnego nagłówka. Może zawierać dowolną ilość rekordów. Każde polecenie (rekord) zaczyna
się od znacznika typu transakcji ( np.110=polecenie przelewu) Po każdym rekordzie następuje znak końca linii
<CR><LF> Pola tekstowe zawarte są w cudzysłowach. Pola oddzielone są przecinkami. W polach zawierających
więcej niż jedną linię kolejne linie oddzielone są znakiem „|”
Separator: przecinek
Format daty: YYYYMMDD
Separator daty: Brak
Kodowanie: WINDOWS 1250 lub ISO-8859-2
Struktura danych
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne (0-9),
D - data, format: RRRRMMDD
K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części
ułamkowej ani separatorów tysięcy. Minimum 2 znaki-np. 07 oznacza 7 groszy.
C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Wpisywane w cudzysłowie.

Lp.

Pole wg Elixir

Format

Rozmiar

Status pola

1

„110” (Typ transakcji)

N

3

M

2

Data wykonania płatności w
formacie RRRRMMDD

D

8

M

3

Kwota w groszach

K

14

M

10

4

Numer rozliczeniowy banku
strony zlecającej

N

8

M

5

Wartość „0”

N

1

M

6

Numer rachunku nadawcy

C

34

M

7

Numer rachunku Odbiorcy

C

34

M

8

Nazwa i adres strony
zlecającej. Każda linia
oddzielona znakiem „|”. W
cudzysłowie.
Pole
nadpisywane wartościami z
systemu NBE

C

4*35

O

9

Nazwa i adres Odbiorcy.
Każda linia oddzielona
znakiem „|”.

C

4*35

M

10

Wartość „0”

N

1

M

11

Numer rozliczeniowy banku
beneficjenta

N

8

M

12

Opis płatności. Każda linia
oddzielona znakiem „|”.

C

4*35

M

13

Pole Puste, tylko ""

C

2

O

14

Pole Puste, tylko ""

C

2

O

15

Wartość "51"

C

34

M

16

Referencja

C

16

O

Uwagi:
Pole Opis płatności – musi być wypełniona pierwsza linia tytułu płatności
Przykład pliku w formacie:multicash
110,20160527,103,11300010,0,"5817400006000000000000
0000","05114020040000350273361839","Nazwa
klienta
nadawcy
adresata",0,11402004,"Multicash PLI","","","51","6969"

2.2.4.

","Nazwa

klienta

Format VideoTel Split Payment

Informacje ogólne
Plik importu przelewów w formacie Videotel Split Payment jest plikiem tekstowym.
Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest
złożony z 15 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w
rekordzie musi wystąpić.
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Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane, jako pusty ciąg znaków "". Poszczególne
pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Znakiem podziału linii w
obrębie pola są trzy znaki zapytania. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub windows 1250
Cyfry oddzielone są kropką.
Separator daty: /
Format daty: DDMMYYYY
Struktura danych
Formaty pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10
cyfr.
C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając
znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka lub przecinek.

Struktura rekordu:
Do bgk24 wczytywane są pola o statusie M (obowiązkowe). Pola o statusie O (opcjonalne) są pomijane przy
wczytywaniu pliku do bgk24.

Lp.

Opis pola

Format
pola

Status pola

1

Nazwa banku beneficjenta

35C

O

2

Nazwa i Adres Odbiorcy

4*35C

M

3

Numer rachunku Odbiorcy

34C

M

4

Klucz

N

O

5

Kwota przelewu

K (12,2)

M

6

Nazwa banku nadawcy

35C

O

7

Nazwa rachunku nadawcy

35C

O

8

Numer rachunku nadawcy

34C

M

9

Tytuł płatności

4*35C

M

10

Waluta przelewu

3C

O

12

11

Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe
rachunki beneficjenta, które zostaną
zaimportowane wraz z przelewami

35C

O

12

Nazwa beneficjenta

4*35C

O

13

Określenie rodzaju własności firmy

„T”, jeśli
firma
własna,
„N”, jeśli
firma obca

O

14

Nazwa systemu finansowego dla przelewu

35C

O

15

Wartość "V"

„V”, jeśli
płatność
podzielona
Split
Payment

Uwagi:
Pole Tytuł płatności – musi być wypełniona 1 linia tytułu płatności
Jeśli system wykryje wartość V w polu 15 nastąpi sprawdzanie zawartości pola numer 9 „Tytuł płatności” pod
kątem zgodności z formatem płatności podzielonej. Zawartość pola musi być zgodna z formatem opisanym
poniżej. Jeśli pole numer 15 będzie puste lub będzie mieć inną wartość niż V (lub brak pola w pliku) to system
pokratkuje taki przelew jak standardowy przelew krajowy.
Tytuł płatności (pole numer 9) – Sposób wypełniania pola zgodny z formatem płatnośći podzielonej
(/VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a)
W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:
/VAT/ - stały znacznik, poprzedzający kwotę VAT
/IDC/- stały znacznik, poprzedzający identyfikator
/INV/ - stały znacznik, poprzedzający numer faktury
/TXT/ - stały znacznik, poprzedzający tytuł płatności, dowolny tekst
Przykład
/VAT/32,00/IDC/5555555555/INV/FV123/TXT/ZA MATERIAL
Przykład:
"PKOBP IX O. w Warszawie" "SKŁAD BUD STAFFA 1234, 81-000 WARSZAWA"
"52103019283020021000001702" 1 200,00 "BGK I O. w Warszawie" "Firmowy"
"30113010170021100016900004" "/VAT/32,00/IDC/5555555555/INV/FV123/TXT/ZA MATERIAL"
"PLN" "" "PHU NOWAK WESOŁA 1/2 00-000 WARSZAWA" "N" "" "V"

2.2.5.

Format Elixir Split Payment
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Informacje ogólne

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię
(jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują
w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura danych. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe,
dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty ciąg znaków "". Puste pola końcowe rekordu
mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w Windows 1250 lub ISO8859-2

Struktura danych
Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).
C –pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza, że pole
może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części
ułamkowej ani separatorów tysięcy. Minimum 2 znaki- np. 07 oznacza 7 groszy.
Przykład: 150 zł należy zapisać, jako 15000, 10 zł 90 gr, jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do bgk24 wczytywane są pola o statusie M (obowiązkowe). Pola o statusie O (opcjonalne) są pomijane przy
wczytywaniu pliku do bgk24.

Lp.

Pole wg Elixir

Format

Rozmiar

Status pola

1

Typ komunikatu

N

3

O

2

Data transakcji

D

8

M

3

Kwota

K

14

M

4

Nr jednostki

N

8

O

5

Nr jednostki

N

8

0

6

Rachunek nadawcy

C

34

M

14

7

Rachunek odbiorcy

C

34

M

8

Nazwa klienta nadawcy

C

4*35

O

9

Nazwa i adres odbiorcy

C

4*35

M

10

Numer nadawcy

N

8

O

11

Numer oddziału

N

8

O

12

Tytuł płatności

C

4*35

M

13

Numer czeku

C

10

O

14

Szczegóły

C

4*35

O

15

Kod operacji

C

2

O

16

Referencje

C

16

O

17

Dodatkowe

C

35

O

Uwagi:
Pole Informacje – musi być wypełniona pierwsza linia tytułu płatności
Metoda płatności zapisywany jest w polu numer 15. Jeśli System wykryje wartość 53 (pole nr 15) nastąpi
sprawdzenie zawartości pola „Tytuł płatności (pole numer 12) pod kątem zgodności z formatem płatności
podzielonej.
Tytuł płatności – Sposób wypełniania
(/VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a)

pola

zgodny

z

formatem

płatnośći

podzielonej

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:
/VAT/ - stały znacznik, poprzedzający kwotę VAT
/IDC/- stały znacznik, poprzedzający identyfikator
/INV/ - stały znacznik, poprzedzający numer faktury
/TXT/ - stały znacznik, poprzedzający tytuł płatności, dowolny tekst
Przykład:
/VAT/32,01/IDC/5555555555/INV/FV123|/TXT/ZA MATERIAL||
Przykład:
110,20180821,11101,,,"30113010170021100016900004","05114020040000350273361839","
PHU
NOWAK||WESOŁA
1/2|00-000
WARSZAWA","
SKŁAD
BUD||STAFFA
1234|81-000
WARSZAWA",15600001,10101023,"/VAT/32,01/IDC/5555555555/INV/FV123|/TXT/ZA
MATERIAL||","","","53","REFERENCJA1",""

2.2.6.

Format Multicash PLI Split Payment

Informacje ogólne
Plik nie zawiera żadnego nagłówka. Może zawierać dowolną ilość rekordów. Każde polecenie (rekord) zaczyna
się od znacznika typu transakcji ( np.110=polecenie przelewu) Po każdym rekordzie następuje znak końca linii
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<CR><LF> Pola tekstowe zawarte są w cudzysłowach. Pola oddzielone są przecinkami. W polach zawierających
więcej niż jedną linię kolejne linie oddzielone są znakiem „|”
Separator: przecinek
Format daty: YYYYMMDD
Separator daty: Brak
Kodowanie: WINDOWS 1250 lub ISO-8859-2
Struktura danych
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne (0-9),
D - data, format: RRRRMMDD
K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części
ułamkowej ani separatorów tysięcy. Minimum 2 znaki-np. 07 oznacza 7 groszy.
C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Wpisywane w cudzysłowie.

Lp.

Pole wg Elixir

Format

Rozmiar

Status pola

1

„110” (Typ transakcji)

N

3

M

2

Data wykonania płatności w
formacie RRRRMMDD

D

8

M

3

Kwota w groszach

K

14

M

4

Numer rozliczeniowy banku
strony zlecającej

N

8

M

5

Wartość „0”

N

1

M

6

Numer rachunku nadawcy

C

34

M

7

Numer rachunku Odbiorcy

C

34

M

8

Nazwa i adres strony
zlecającej. Każda linia
oddzielona znakiem „|”. W
cudzysłowie.
Pole
nadpisywane wartościami z
systemu NBE

C

4*35

O

9

Nazwa i adres Odbiorcy.
Każda linia oddzielona
znakiem „|”.

C

4*35

M

10

Wartość „0”

N

1

M

11

Numer rozliczeniowy banku
beneficjenta

N

8

M

16

12

Opis płatności. Każda linia
oddzielona znakiem „|”.

C

4*35

M

13

Pole Puste, tylko ""

C

2

O

14

Pole Puste, tylko ""

C

2

O

15

Wartość "53"

C

34

M

16

Referencja

C

16

O

Uwagi:
Pole Opis płatności – musi być wypełniona pierwsza linia tytułu płatności
Jeśli System wykryje klasyfikację polecenia równą 53 (pole numer 15) nastąpi sprawdzenie zawartości pola Opis
płatności (pole numer 12). Opis płatności musi być zgodny z formatem MPP. Przelew zostanie oznaczony jako
płatność podzielona jeśli kod dokumentu będzie miał wartość 53 i pole Opis płatności będzie zgodny z poniższym
formatem
Opis płatności – Sposób wypełniania
(/VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a)

pola

zgodny

z

formatem

płatnośći

podzielonej

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:
/VAT/ - stały znacznik, poprzedzający kwotę VAT
/IDC/- stały znacznik, poprzedzający identyfikator
/INV/ - stały znacznik, poprzedzający numer faktury
/TXT/ - stały znacznik, poprzedzający tytuł płatności, dowolny tekst
Przykład:
/VAT/32,00/IDC/5555555555/INV/FV123|/TXT/ZA MATERIAL||
Przykład:
110,20180821,11103,16001114,0,"30113010170021100016900004","0511402004000035027336
1839","PHU NOWAK||WESOŁA 1/2|00-000 WARSZAWA","SKŁAD BUD||STAFFA 1234|81-000
WARSZAWA",0,16001303,"/VAT/32,00/IDC/5555555555/INV/FV123|/TXT/ZA
MATERIAL||","","","53","REFERENCJA1"
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2.3.
2.3.1.

Import przelewów US
Format VideoTel

Informacje ogólne
Plik z przelewami podatku do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje
jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem CRLF. Każdy rekord złożony jest z 14 pól w ustalonej kolejności,
opisanej w części Struktura rekordu. Każde pole w rekordzie musi wystąpić. Pola tekstowe, dla których nie jest
przekazywana wartość, są zapisane, jako pusty ciąg znaków "". Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko
jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Struktura danych
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
X –pole tekstowe. Zapis 4*35X oznacza, że pole może zawierać maksymalnie4 linie po 35 znaków, nie wliczając
znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy, jako jeden znak.
R – pole tekstowe zawierające numer rachunku w formacie NRB.
K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka lub przecinek.
Struktura rekordu:
Do bgk24 wczytywane są pola o statusie M (obowiązkowe). Pola o statusie O (opcjonalne) są pomijane przy
wczytywaniu pliku do bgk24.

Lp.

Nazwa pola

Opis pola

Format pola

Status pola

1

BBen

Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w
którym prowadzony jest rachunek dla
płatności podatkowych)

35X

O

2

RBen

Nazwa Organu Podatkowego (nazwa rachunku
dla płatności podatkowych). Dwie pierwsze
części tego pola (2x35) przeznaczone są nazwę
organu podatkowego. Pozostałe 2x35 znaków
przeznaczone są na miejscowość

4*35X

M

3

NrBen

Numer rachunku beneficjenta (numer
rachunku dla płatności podatkowych)

R

M

4

REZ1

Klucz

N

O

5

KW

Kwota przelewu

K

M
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6

BNad

Nazwa banku nadawcy

35X

O

7

RNad

Dane zobowiązanego

3*35X

O

8

NrNad

Numer rachunku nadawcy

R

M

9

REF

Informacje o płatności podatku – typ i
zawartość identyfikatora, okres, za który
dokonywana jest płatność, symbol formularza
lub tytuł płatności, opis płatności

4*35X

M

10

WAL

Waluta przelewu

3X

O

11

NF

Nazwa firmy, do której mają być dopisane
nowe rachunki beneficjenta, które zostaną
zaimportowane wraz z przelewami

35X

O

12

DNN

Nazwa beneficjenta

4*35X

O

13

WL

Określenie rodzaju własności firmy NF

„T” jeśli firma

O

własna, „N”
jeśli
firma obca
14

REZ2

Nazwa systemu finansowego dla przelewu

35X

O

Uwagi:
REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
RNad – Pole podzielone na 3 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola, czyli
symbolem "???".
REF – Sposób wypełniania pola zgodny z Elixir.
W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:
Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)
Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)
Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)
Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)
Przykłady
/TI/N1111111111/OKR/15M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2015
/TI/1WL1234567/OKR/15D0105/SFP/VAT-7/TXT/
Dane US przekazywane są w jednym polu o długości 4x35 znaków. Dwie pierwsze części tego pola (2x35)
przeznaczone są nazwę organu podatkowego. Pozostałe 2x35 znaków przeznaczone są na miejscowość.
W pliku importu należy uzupełnić odpowiednio pole: RBen. Przykład: „Urząd Skarbowy??????Zgierz”.
Przykładowy rekord danych:
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"Rachunek Urzędu Skarbowego " "Urząd Skarbowy??????Zgierz" "98101010780024112222000000"
1234567890 100.10 "BANK TESTOWY" "PPHU TEST" "58 1740 0006 0000 0000 0000 0000"
"/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/Podatek za m-c maj 2006" "PLN" "" "Urząd
Skarbowy" "" ""

2.3.2.

Elixir

Informacje ogólne
Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię
(jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura danych.
Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola
tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty ciąg znaków "". Puste pola końcowe
rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki
nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w formacie Windows 1250.
Struktura danych
Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).
C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza, że pole
może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części
ułamkowej ani separatorów tysięcy. Minimum 2 znaki- np. 07 oznacza 7 groszy.

Wszystkie dane zleceniodawcy/aktualnie zalogowanego użytkownika są pobierane z systemu.

Lp.

Pole wg Elixir

Format

Rozmiar

Status pola

Opis pola w bgk24

1

Typ komunikatu

N

3

O

Pole pomijane

2

Data transakcji

D

8

M

Data zlecenia. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.

3

Kwota

K

14

M

Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie przyjmowana, jako

20

PLN. Konieczne jest przekazanie
ważnej wartości.
4

Nr jednostki

N

8

O

Pole pomijane

N

8

O

Pole pomijane

prezentującej
5

Nr jednostki
odbierającej

6

Rachunek klienta
nadawcy

C

34

M

Numer rachunku nadawcy.

7

Rachunek

C

34

M

Numer rachunku dla płatności
podatku. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.

C

4*35

O

Pole pomijane

C

4*35

M

Nazwa beneficjenta dla
płatności podatku. Konieczne
jest przekazanie ważnej
wartości. Dwie pierwsze części
tego pola (2x35) przeznaczone
są nazwę organu podatkowego.
Pozostałe 2x35 znaków
przeznaczone są na miejscowość

N

8

O

Pole pomijane

N

8

M

Bank beneficjenta dla płatności
podatku. Można przekazać
wartość pustą

C

4*35

M

Informacje o płatności podatku
–typ i zawartość identyfikatora,
okres, za który dokonywana jest
płatność, symbol formularza lub
tytuł płatności, opis płatności.
Konieczne jest przekazanie
ważnej wartości.

klienta
adresata
8

Nazwa klienta
nadawcy

9

Nazwa klienta
adresata

10

Numer nadawcy
uczestnika
pośredniego

11

Numer oddziału
–
finalny adresat

12

Informacje
dodatkowe

13

Numer czeku

C

10

O

Pole pomijane

14

Szczegóły

C

4*35

O

Pole pomijane

C

34

O

Pole pomijane

reklamacji
15

Dodatkowa
identyfikacja
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spraw
16

Informacje

C

16

M

Dodatkowy identyfikator
przelewu - referencje. Można
przekazać wartość pustą.

C

35

O

Pole pomijane

międzybankowe
17

Dowolny tekst

W polu informacje dodatkowe należy wprowadzić jednym ciągiem:
Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)
Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)
Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)
Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)
Dane US przekazywane są w jednym polu o długości 4x35 znaków. Dwie pierwsze części tego pola (2x35)
przeznaczone są nazwę organu podatkowego. Pozostałe 2x35 znaków przeznaczone są na miejscowość.
W pliku importu należy uzupełnić odpowiednio pole: RBen. Przykład: „Pierwszy Urząd Skarbowy||Kielce”
Przykład rekordu danych:

110,20170520,222,11301017,0,"92 1130 1207 0028 9153 9320
0003","95101010100165772222000000","","Pierwszy Urząd Skarbowy||Kielce",0,10101010,
"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj 09","","","71","",""

2.3.3.

Multicash

Informacje ogólne
Plik nie zawiera żadnego nagłówka. Może zawierać dowolną ilość rekordów. Każde polecenie (rekord) zaczyna
się od znacznika typu transakcji (110=polecenie przelewu, w tym US, 210=polecenie zapłaty,mogą również
wystąpić inne znaczniki wraz z pojawieniem się innych typów transakcji). Po każdym rekordzie następuje znak
końca linii <CR><LF> Pola tekstowe zawarte są w cudzysłowach. Inne pola, które muszą być objęte cudzysłowami
oznaczono: w cudzysł. Pola oddzielone są przecinkami. W polach zawierających więcej niż jedną linię kolejne linie
oddzielone są znakiem „|” (HEX 7C; dzies. 124).
Kodowanie Windows 1250
Oznaczenia pól:
N = pole numeryczne (0-9),
D = data, format: RRRRMMDD
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części
ułamkowej ani separatorów tysięcy. Minimum 2 znaki- np. 07 oznacza 7 groszy.
C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Wpisywane w znaku cudzysłowiu.

Lp.
1

Opis pola

Format pola

Ty[ transakcji. Należy podać wartość „110”

22

3N

Status pola
M

2

Data wykonania
RRRRMMDD

3

płatności

w

formacie

8D

M

Kwota w groszach

Max 14N

M

4

Numer rozliczeniowy banku strony zlecającej

8N

M

5

Wartość „0”

N

M

6

Numer rachunku strony zlecającej

Max 34C

M

7

Numer rachunku beneficjenta

Max 34C

M

8

Nazwa i adres strony zlecającej. Każda linia
oddzielona znakiem „|”.

4* Max 35C

O

9

Nazwa Organu Podatkowego „|”.Dwie
pierwsze części tego pola (2x35) przeznaczone
są nazwę organu podatkowego. Pozostałe
2x35 znaków przeznaczone są na miejscowość

4* Max 35C

M

10

Wartość „0”

1N

M

11

Numer rozliczeniowy banku beneficjenta

8nV

M

12

Opis płatności. Każda linia oddzielona znakiem
„/”.

4*35C

M

13

Puste pole, tylko ""

M

14

Puste pole, tylko ""

M

15

"71"

2nF

M

16

Numer referencyjny transakcji nadany przez
klienta

16aV

O

Szczegóły dotyczące opisu płatności w Przelewie podatkowym:
Informacje szczegółowe dotyczące zapisu słów kodowych w transakcjach dla US

1. Słowa kodowe i ich zawartości muszą być wpisane w jednym ciągu.
2. Znaki zmiany linii ”|”, o ile są i występują za nimi znaki różne od spacji (np. znaki kontynuacji), muszą
wystąpić na 36, 72, 108 znaku.
3. Dopuszczalne jest uzupełnianie spacjami do maksymalnej długości zawartości poszczególnych słów
kodowych.
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4. Dopuszczalne jest wpisanie na końcu pola spacji, bądź spacji i znaków zmiany linii ”|” (pole będzie
sformatowane).
5. Zasady dotyczące umieszczania znaków kontynuacji zawartości słowa kodowego:
· nie powinny wystąpić przed rozpoczęciem zawartości słowa kodowego (bezpośrednio po słowie
kodowym i znaku zmiany linii),
· nie powinny wystąpić na końcu zawartości słowa kodowego, bezpośrednio przed następnym
słowem kodowym,
· za znakami kontynuacji musi wystąpić jakaś zawartość (wystarczy spacja); wyjątek stanowi ostatnie
słowo kodowe (pole będzie sformatowane),
· dla każdego słowa kodowego (również dla ostatniego), znaki ”|//”, nie powinny wystąpić poza
dopuszczalną długością zawartości słowa kodowego (znaki te nie są wliczane do długości
zawartości danego słowa kodowego),
· dla ostatniego słowa kodowego dopuszczalne jest umieszczenie na końcu pola znaków ”|//” i spacji,
o ile znaki ”|//” występują w ramach zawartości słowa kodowego
6. Mogą występować tylko dopuszczalne słowa kodowe, tzn. /TI/, /OKR/, /SFP/ i /TXT/.
7. Zawsze muszą wystąpić obowiązkowe słowa kodowe /TI/, /OKR/ i /SFP/.
8. Musi być zachowana kolejność słów kodowych /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/.
9. Zawartość słów kodowych nie może przekraczać maksymalnej liczby znaków, tzn. dla /TI/ - 15 znaków,
/OKR/ - 7 znaków, /SFP/ - 7 znaków, /TXT/ - 40 znaków.
10. Dla każdego ze słów kodowych musi być przekazana zawartość (ciąg spacji jest traktowany jako brak
zawartości).
11. W zawartości poszczególnych słów kodowych nie może wystąpić znak kreski ukośnej ”/” (ze względu na
to, że są to słowa kodowe zmiennej długości).
12. Zasady kontroli pola są identyczne niezależnie od tego czy ostatnim słowem kodowym jest słowo
obowiązkowe /SFP/ czy nieobowiązkowe /TXT/.
13. Pole ”Informacje dodatkowe” powinno być wypełnione zgodnie z ustalonymi Regułami walidacyjnymi
(Reguły walidacyjne z Ministerstwa Finansów).

Po słowie kodowym TI – 1 x Typ identyfikatora (dopuszczalne wartości N - NIP, R - REGON, P – PESEL, 1 –
Dowód osobisty, 2 – Paszport, 3 – Inny), 14 x Identyfikator

Po słowie kodowym OKR – Okres w formacie rrtabcd, rr – rok, typ okresu zobowiązania – M – miesiąc, P –
półrocze, R – rok, K – kwartał, D – dekada, J – dzień, abcd – numer okresu
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Po słowie kodowym SFP – Symbol formularza lub płatności

Po słowie kodowym TXT – Identyfikacja zobowiązania.
Dane US przekazywane są w jednym polu o długości 4x35 znaków. Dwie pierwsze części tego pola (2x35)
przeznaczone są nazwę organu podatkowego. Pozostałe 2x35 znaków przeznaczone są na miejscowość.
W pliku importu należy uzupełnić odpowiednio pole: RBen. Przykład: „Pierwszy Urząd Skarbowy WarszawaŚr|ódmieście|Warszawa”

Przykład rekordu danych:

110,20170520,222,11301017,0,"92
1130
1207
0028
9153
9320
0003","95101010100165772222000000","","
Pierwszy
Urząd
Skarbowy
WarszawaŚr|ódmieście|Warszawa",0,10101010,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek
za m-c maj 09","","","71",""

2.4.
2.4.1.

Import obsługi gotówkowej
Format liniowy

Rodzaj szablonu: Zdefiniowany
Typ szablonu: Wypłaty gotówkowe otwarte
Format importu: liniowy

Informacja o pojedynczej wypłacie gotówkowej zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.
Każda linia składa się z pól zawierających dane wypłaty gotówkowej. Pola występują w pliku w określonej
Kolejności.
Polskie znaki są kodowane w UTF-8
Dopuszczalny zestaw pól opisujących wypłatę gotówkową wraz z formatem danych dla każdego pola
przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
K – Kwota w formacie zł, gr (np. 11,23)

Lp.

POLE

DŁUGOŚĆ

OPIS
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1

TYP WYPŁATY

6C

WYPGOT dla BP, WYPPKO dla Pekao, WYPWBK
dla BZWBK

2

RACHUNEK

34N

Numer NRB obciążanego rachunku

OBCIĄŻANY
3

KWOTA

14,2K

Kwota dyspozycji wypłaty

DYSPOZYCJI
4
5

WALUTA

3

SPOSÓB

2C

POBRANIA

Waluta dyspozycji
Oznaczenie sposobu pobrania prowizji:
- PO – Kwota należnych prowizji pomniejsza

PROWIZJI

kwotęwypłaty
- KS - Kwota należnych prowizji księgowana
w ciężar wskazanego rachunku

6

Tytułem

35C

Tytułem

7

NAZWISKO

30C

Nazwisko upoważnionego

8

IMIĘ

30C

Imię upoważnionego

TYP

2C

9

DOKUMENTU

Oznaczenie typu dokumentu:
- DO – Dowód osobisty
- PA – Paszport
- PE – PESEL

10

NR

15C

Numer dokumentu lub numer PESEL

Ulica nr domu/nr mieszkania

DOKUMENTU
11

ULICA

35C

12

KOD

6C

Kod pocztowy

POCZTOWY
13

MIEJSCOWOŚĆ

35C

Nazwa miejscowości

Przykład rekordu danych:

WYPWBK;58174000060000000000000000;12,00;PLN;PO;Tytułem;Kowalski;Jan;PA;WL1234567;P
RZYKŁADOWA
15;85-222;MIASTO

2.4.2.

Format XML
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Dla pliku wypłat gotówkowych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst
pisany czcionką bold):
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<import-wyplaty-gotowkowe xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<wyplaty-gotowkowe>
<wyplata-gotowkowa>
<typ-wyplaty>Typ wypłaty: WYPGOT dla BP, WYPPKO dla Pekao, WYPWBK dla BZWBK </typ-wyplaty>
<rach-obc>Numer NRB obciążanego rachunku</rach-obc>
<kwota-dysp>Kwota dyspozycji wypłaty</kwota-dysp>
<waluta-dysp>Waluta dyspozycji</waluta-dysp>
<sp-pobr-prow>Sposób pobrania prowizji</sp-pobr-prow>
<tytulem>Tytuł wypłaty</tytulem>
<upowazniony>Dane osoby upoważnionej do wypłaty
<nazwisko>Nazwisko upoważnionego</nazwisko>
<imie>Imię upoważnionego</imie>
<typ-dokumentu>Typ dokumentu</typ-dokumentu>
<nr-dokumentu>Numer dokumentu lub numer PESEL</nr-dokumentu>
<ulica>Ulica nr domu/nr mieszkania</ulica>
<kod-pocztowy>Kod pocztowy</kod-pocztowy>
<miejscowosc>Miejscowość</miejscowosc>
</upowazniony>
</wyplata-gotowkowa>
</wyplaty-gotowkowe>
</import-wyplaty-gotowkowe>

Każde powtórzenie tagów <wyplata-gotowkowa> ... </wyplata gotowkowa> jest interpretowane przez aplikację
jako nowa wypłata gotówkowa.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przykład pliku xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<import-wyplaty-gotowkowe xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<wyplaty-gotowkowe>
<wyplata-gotowkowa>
<typ-wyplaty>WYPPKO</typ-wyplaty>
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<rach-obc>58174000060000000000000000</rach-obc>
<kwota-dysp>33.50</kwota-dysp>
<waluta-dysp>PLN</waluta-dysp>
<sp-pobr-prow>PO</sp-pobr-prow>
<tytulem>Wypłata gotówkowa</tytulem>
<upowazniony>
<nazwisko>Kowalski</nazwisko>
<imie>Jan</imie>
<typ-dokumentu>PA</typ-dokumentu>
<nr-dokumentu>AB0000205</nr-dokumentu>
<ulica>Niska</ulica>
<kod-pocztowy>37-123</kod-pocztowy>
<miejscowosc>Miasto</miejscowosc>
</upowazniony>
</wyplata-gotowkowa>
</wyplaty-gotowkowe>
</import-wyplaty-gotowkowe>

2.4.3.

Format Elixir

Plik do importu z wypłatami gotówkowymi jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu
zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola
występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte
cudzysłowami.
Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string “ “. Puste pola
końcowe rekordu mogą zostać pominięte.
Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w UTF-8.
Struktura rekordu:
Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
n - pole numeryczne (znak 0-9)
a - pole alfanumeryczne
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d - data w formacie RRRRMMDD
! - stała długość pola
Przykładowo 3!n – zawsze 3 cyfry, 3a – od 1 do 3 znaków alfanumerycznych

Lp.

Nazwa pola

Status

Forma

1

Typ polecenia

M

3n

2

Data realizacji

O

d

3

Kwota

M

14n

Opis
Zawsze wartość 110
Pole pomijane
Kwota wyrażona w groszach. Nie może
zawierać żadnych separatorów dla
części ułamkowej ani separatorów tysięcy.
Minimum 2 znaki - np. 07 oznacza 7 gro

4

Waluta

M

3

Waluta wypłaty np. „PLN”

54

Nr rozliczeniowy

O

8!n

Pole pomijane

6

Pole techniczne

M

1!n

Zawsze wartość „0”

7

Numer rachunku

M

26!N

8

Sposób pobrania

M

1!n

Numer rachunku zlceniodawcy
„0” – Prowizja pomniejsza kwotę wypłaty,

prawizji

„1”

–

prowizja

księgowana

w

ciężar

rachunku
9

Dane Nadawcy

O

10

Adresat Nazwa

M

4*35a

Pole pomijane

2*30a|

Dane beneficjenta w postaci: " Nazwa

1*35a|

upoważnionego do odbioru gotówki (imię)|

6!a29a

Nazwa upoważnionego do odbioru gotówki
(nazwisko)|
upoważnionego

Adres

zamieszkania

do odbioru gotówki (ulica i numer domu)|
Adres
zamieszkania upoważnionego do odbioru
gotówki
(kod
zamieszkania

pocztowy)

upoważnionego do odbioru gotówki
(miejscowość) "

11

Data końcowa

O

D

Pole pomijane
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Adres

12

Pole techniczne

M

1!n

13

Tytułem

O

3*35a

14

Typ

M

6!a

Zawsze wartość „0”
Tytuł wypłaty gotówkowej
Typ Wypłaty zawsze 6 znaków : WYPGOT
dla BP, WYPPKO dla Pekao, WYPWBK dla
BZWBK

15

Typ dokumentu

Cechy dokumentu
dokumentu

M

toższamości

tożsamości:

osoby
upoważnionej
gotówki/PESEL

do

„

Typ

odbioru

Nr dokumentu osoby upoważnionej do
odbioru
gotówki/lub numer Pesel”
DO – dowód osobisty
PA – paszport
PE – PESEL
PE i DO są sprawdzane pod względem
poprawności

16

Typ polecenia

M

1!a

17

Sygnatura

O

1x35a

Zawsze wartość 55
Pole pomijane

Przykład rekordu danych:
110,,1500,"PLN",KS,0,"58174000060000000000000000","0","|||","imie|nazwisko|ulica/d
om|85-222miejscowosc",,0,"Tytul","WYPPKO","PAWL1234567","55",""

2.5.
2.5.1.

Import Kontrahentów Zagranicznych
Format CSV

W formacie CSV dane kontrahentów zagranicznych importowane są z pliku tekstowego.
Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia
składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności.

Kodowane: WINDOWS1250
Separator pól „;” (średnik)
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Pole

Długość

Typ

Opis

Nazwa_kr *

35

C

Skrócona nazwa kontrahenta

Nnazwa1

35

C

Pełna nazwa kontrahenta – linia1

Nnazwa2

35

C

Pełna nazwa kontrahenta – linia2

Adres1

35

C

Adres kontrahenta – linia 1

Adres2

35

C

Adres kontrahenta – linia 2

Bank

8

N

Numer rozliczeniowy banku kontrahenta (pole ignorowane)

Rachunek

34

C

Numer rachunku kontrahenta

Kod_swift

8 lub 11

CN

Kod swift

2.5.2.

Format XML

Dla pliku kontrahentów zagranicznych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących
Kodowanie znaków ISO88592
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>Nazwa_krótka</nazwa_kr>
<nazwa>Nazwa Kontrahenta (max 35 znaków)</nazwa>
<rachunek>Numer rachunku</rachunek>
<kod_swift>Kod SWIFT</kod_swift>
</kontrahent>
<kontrahent>
<nazwa_kr>AAA4</nazwa_kr>
<nazwa>Firma Testowa</nazwa>
<rachunek>DE40063814329334500086</rachunek>
<kod_swift>BARCDEF1TCS</kod_swift>
</kontrahent>
</kontrahenci>

2.6.
2.6.1.

Import przelewów zagranicznych
Format Liniowy

Plik umożliwia import przelewów zagranicznych do systemi BGK24
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Plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2009-04-01).
K – kwota w formacie zł,gr (np. 12,11)

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w
poniższej tabeli:
Struktura danych

Pole

Długość

Typ

Opis

Rach_obc

34

N

Numer NRB rachunku do obciążenia

Referencje*

16

C

Referencje własne klienta

Bank_swift

8 lub 11

N

BIC Code

Rachunek

34

N

Numer rachunku beneficjenta

Nazwa1

35

C

Nazwa 1 beneficjnta

Nazwa2*

35

C

Nazwa 2 beneficjnta

Adres1*

35

C

Adres1 beneficjnta

Adres2*

35

C

Adres2 beneficjnta

Kwota

12,2

K

Kwota przelewu

Waluta

3

C

Kod ISO waluty przelewu

Tytuł Płatości 1

35

C

Tytuł przelewu 1

Tytuł Płatości 2*

35

C

Tytuł przelewu 2

Tytuł Płatości 3*

35

C

Tytuł przelewu 3

Tytuł Płatości 4*

35

C

Tytuł przelewu 4

Opłaty i
prowizje

3

C

Oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu (SHA)

32

Towar_usluga*

35

C

Rodzaj towaru/usługi

Data_wal

10

C

Data waluty. Sugerowana przez klienta data otrzymania
środków przez beneficjenta. Tylko data dzisiejsza

* - pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )
Przykład rekordu danych:
58174000060000000000000000;referencja;BARCDEF1TCS;DE40063814328334500084;nzawa1;nazwa2;adres1;
adres2;15,43;EUR;tresc1;tresc2;tresc3;tresc4;SHA;towarusluga1;2017-02-17

2.6.2.

Format XML

Format umożliwia import przelewów zagranicznych ze struktury XML do systemu BGK24
Kodowanie: ISO88592

W przelewach zagranicznych dozwolone jest stosowanie następujących tagów
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>Rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
<bank_swift>Kod SWIFT banku odbiorcy przelewu</bank_swift>
<rachunek>Numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
<nazwa> Nazwa i adres odbiorcy przelewu 4x35 podział „|” Konieczne wypełnienie pierwszej wartości</nazwa>
<kwota>Kwota na jaką przelew jest realizowany (14,2)</kwota>
<waluta>Waluta przelewu</waluta>
<tresc>Treść przelewu 4x35 podział „|”</tresc>
<koszty_pokrywa>Oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu (SHA)</koszty_pokrywa>
<towar_usluga>Tytuł prawny przelewu</towar_usluga>
<data_wal>Data waluty przelewu (rrrr-mm-dd)</data_wal>
<referencje>Referencje własne klienta (16x)</referencje>
</przelew>
...
</przelewy>
Przykład rekordu danych:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
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<rach_obc>16113010910003907924900001</rach_obc>
<bank_swift>BARCDEF1TCS</bank_swift>
<rachunek>DE40063814328334500084</rachunek>
<nazwa>Andre|Jackson|London|England2</nazwa>
<kwota>56,34</kwota>
<waluta>EUR</waluta>
<tresc>XML SEPA|transport|trasa|</tresc>
<koszty_pokrywa>SHA</koszty_pokrywa>
<towar_usluga>towarusluga1</towar_usluga>
<data_wal>2017-06-06</data_wal>
<referencje>referencje</referencje>
</przelew>
</przelewy>

2.6.3.

Format MT103

Informacje ogólne
Format MT 103 wykorzystywany jest w przypadku płatności zagranicznych. Każdy plik MT 103 zawiera nagłówek
pliku oraz bloki zawierające szczegóły płatności.
Kodowanie: ISO88592
Struktura danych
Plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.
Kolumny w opisie rekordów:
NR/Nazwa = Numer i nazwa pola
M – obowiązkowe
O – opcjonalne
Format = Długość i charakter pola
a = pole alfanumeryczne
n = pole numeryczne
F = stała liczba znaków
V = zmienna liczba znaków
Przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF> (ASCII 13 + 10).
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Do bgk24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do bgk24.
Jedynym wyjątkiem jest pole :72: gdzie prezentowane są dane dotyczące rodzaju towaru i usługi, które to pole
jest wymagane w przypadku importowanych przelewów zagranicznych.
Nagłówek
Nr/Nazwa

Typ pola

Format

Opis

:01:
Referencje

O.

16 a V

Numer referencyjny pliku

:02:
Kwota łączna

O

17 n V

Suma kontrolna– suma kwot wszystkich przelewów z
pola :32A:

:03:
Liczba poleceń

O.

5nV

Liczba poleceń przelewu w pliku. Wartość pola
ignorowana

:04:
Bank strony zlecającej

M

11 a V

Kod SWIFT banku płatnika

:05:
Strona zlecająca

M

4* 35 a V

Nazwa i adres instytucji

:06:
Numer pliku BDP

O

8aV

Numer pliku bp z banku strony zlecającej. Numer ten
jest wpisywany do pliku tylko wówczas, gdy plik jest
zapisany na dysku twardym. Pole może nie występować
w pliku

:07:
Nazwa pliku

O

12 a V

Nazwa, pod którą plik przechowywany jest na dysku
twardym

Zlecenia płatnicze
Nr/Nazwa
:20:
Referencje

Typ pola

Format

Opis

M

16 a V

Referencje

M

6nF/3aF/
14 n V

Zapisane w jednym ciągu bez separatorów
następujące wartości: data w formacie YYMMDD
/ ISO kod waluty / kwota z przecinkiem (,) jako
znak. dzies.

34 a V

/Nr rachunku zleceniodawcy (po”/”)

: 32A:
Opis płatności
Żądana data realizacji
/ Waluta / Kwota

:50A: **
Strona zlecająca

M

Podpole 1:
Nr rachunku

M

35

Podpole 2:
BIC

M

11 a V

Identyfikator BIC zleceniodawcy

Albo
:50K: **
Strona zlecająca

M

Podpole 1:
Nr rachunku

M

34 a V

/Nr rachunku zleceniodawcy (po”/” lub „PL”
który zostanie zamieniony podczas importu na
znak „/”)

Podpole 2:
Nazwa i adres

M

4* 35 a V

Nazwa i adres zleceniodawcy

:52A:
Bank zleceniodawcy

M

Podpole 1:
Prefix
Nr rach.

M

3aV
34 a V

/C/ = Kredyt
/D/ = Debet
Identyfikator zleceniodawcy

Podpole 2:
Kod banku

M

11 a V

Kod SWIFT banku zleceniodawcy

:57A:
Kod SWIFT banku
kontrahenta

M

11 a V

Kod SWIFT banku kontrahenta. Ignorowanie są
wszelkie dodatkowe informacje umieszczone po
kodzie banku

:59:
Kontrahent

M

Podpole 1:
Nr rachunku

M

34 a V

/Nr rachunku kontrahenta (po”/”)

Podpole 2:
Adres kontrahenta

M

4* 35 a V

Nazwa Kontrahenta1, Nazwa kontrahenta2,
Adres Kontrahenta1, Adres Kontrahenta

:70:
Szczegóły płatności

M

4* 35 a V

Tytuł płatności (1-4)

:71A:
Opłaty

M

3aF

SHA (dzielone)

:72:
Dodatkowe informacje

O

4* 35 a V

W ramach tego pola przekazywane są dane
dotyczące rodzaju towaru i usługi

** Możliwe wystąpienie jednego z pól :50A: albo :50K:
Przykład pliku
:01:245
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:02:67,02
:03:2
:04:10500028
:05:Test Company Poland Sp. z o.o
Ul. Poznanska 32
55-075 Rzeszow
:06:
:07:INITZV.INT
:20:Ref100482012345S
:32A:170714EUR50,01
:50A:/92 1130 1206 0028 0153 9320 0001
13200006
:52A:/D/identyfikator
10500028
:57A:BARCDEF1TCS
:59:/DE40063814128334500084
Haas Wawaretsmann 08
Pflager Strasse 124
:70:INV 910349
Czesci zamienne
:71A:SHA
:72:Rodzaj towaru i uslugi
:20:Ref200489012345S
:32A:170714PLN17,01
:50K:/92 1130 1206 0028 0153 9320 0001
Jan Kowalski
ul. Testowa 1
00-122 Warszawa
:52A:/D/Identyfikator
10500028
:57A:BARCDEF1TCS
:59:/DE40063814128334500084
Haas Wawaretsmann 08
Pflager Strasse 124
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:70:INV 910349
Czesci zamienne
:71A:SHA
:72:Rodzaj towaru i usługi

2.7.
2.7.1.
Lp.

Import Poleceń Zapłaty
Format Multicash
Pole wg Elixir

Format

Rozmiar

Status pola

1

„210” (Typ transakcji)

N

3

M

2

Data wykonania płatności w
formacie RRRRMMDD

D

8

M

3

Kwota w groszach

K

14

M

4

Numer rozliczeniowy banku
strony zlecającej

N

8

M

5

Wartość „0”

N

1

M

6

Numer rachunku nadawcy

C

34

M

7

Numer rachunku Odbiorcy

C

34

M

8

Nazwa i adres strony
zlecającej. Każda linia
oddzielona znakiem „|”. W
cudzysłowie.
Pole
nadpisywane wartościami z
systemu NBE

C

4*35

O

9

Nazwa i adres Odbiorcy.
Każda linia oddzielona
znakiem „|”.

C

4*35

M

10

Wartość „0”

N

1

M

11

Numer rozliczeniowy banku
beneficjenta

N

8

M

12

Opis płatności. Każda linia
oddzielona znakiem „|”.

C

4*35

M

13

Pole Puste, tylko ""

C

2

O

14

Pole Puste, tylko ""

C

2

O

15

Wartość "51"

C

34

M

38

16

Referencja

C

16

O

Przykład rekordu pliku;
210,20060519,10045,10500028,0,"96113000070080016935100001","58174000060000000000000000","Firma
Test.|Dane Tesowe|UL.Testowa2|00-000 WARSZAWA","Testowy|CENTRUM SA|UL. GRZYBOWSKA 0|01-728
WARSZAWA",0,10501214,"/NIP/5212013814/IDP/00005241|MAN 00000024","","","51","123456789"
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3. Eksport danych dla szablonów predefiniowanych
System bgk24 pozwala na eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej
przedstawione są dostępne predefiniowane formaty danych.
Szablony predefiniowane mają ściśle określoną strukturę i użytkownik nie może jej zmieniać.

3.1.
3.1.1.

Plik z historią rachunku
Format Videotel

Informacje ogólne
Plik eksportu wyciągów w formacie Videotel jest plikiem tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden
rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 12 pól. Pola występują w ustalonej kolejności,
opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.
Pola, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "". Poszczególne pola są oddzielone
jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy
znaki zapytania.
Kodowanie: WINDOWS1250
Format daty: dd/mm/yyyy
Separator dzisiętny: COMMA (.)
Nagłówki: Brak
Separator: Spacja
Pola textowe i liczbowe podawane są w cudzysłowie
Rozszerzenie: exp
Separator daty: /

Dla przelewów z płatnością podzieloną tytuł płatności (pole numer 12 „Symbol operacji”) będzie prezentowany
w formacie zgodnym ze strukturą MPP: /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a
gdzie :
/VAT/ - stały znacznik, poprzedzający kwotę VAT
/IDC/ - stały znacznik, poprzedzający identyfikator podatkowy
/INV/ - stały znacznik, poprzedzający numer faktury
/TXT/ - stały znacznik, poprzedzający tytuł płatności, dowolny tekst
xn – maksymalnie x znaków numerycznych
xa – maksymalnie x znaków alfanumerycznych
Wszystkie składowe pola tytułem oprócz /TXT/ , są obligatoryjne.
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Struktura danych

Formaty pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10
cyfr.
D – data w formacie DD/MM/RRRR, gdzie DD – dzień, MM – miesiąc oraz RRRR – rok (np.01/05/2010).
C – pole tekstowe. Zapis 4*35C oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając
znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy, jako jeden znak.
K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka.
Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Lp.

Nazwa pola

Opis pola

Format pola

1

Data

Data, dla której następowały salda i operacje

10D

2

RachW

Numer rachunku, którego dotyczą salda i
operacje

34C

3

SaldoPocz

Saldo na początek dnia dla danego rachunku

20/2K

4

SaldoKon

Saldo na koniec dnia dla danego rachunku

20/2K

5

WAL

Waluta rachunku

3C

6

KW

Kwota przelewu

20/2K

7

REF

Nr dokumentu/Nr dekretu

10/10N

Data księgowania
8

RNad

Nazwa rachunku odbiorcy/nadawcy

4*35C

Nazwa nadawcy 2*35 + Adres nadawcy 2*35
9

WAL

Waluta operacji

3C

10

DATA

Data operacji

10D

11

NrNad

Numer rachunku odbiorcy/nadawcy

34C

12

Symbol op.

Treść operacji

4*35C

Przykład rekordu danych:
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"28/04/2015" "21113000100000004008900006" "140.00" "190.00" "PLN" "20.00" "4/2" "TEST JAN" "PLN"
"28/04/2015" "33113000100000003984200001" "BO dla rach.SDS Bilans otwarcia dla SDSKapitał BO:
20.00Odsetki BO: 0.00"

3.1.2.

Format Multicash/MT940

Plik eksportu w formacie MT940/Multicash składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest
następujący:

Nagłówek wyciągu:
:20:
:25:
:28C:
:60F:
Blok operacji:
:61:
:86:
Blok końca wyciągu:
:62F:

Dla przelewów z płatnością podzieloną tytuł płatności (pole „:86” ; podpola od <20 do <23)) będzie prezentowany
w formacie zgodnym ze strukturą MPP: /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a
gdzie :
/VAT/ - stały znacznik, poprzedzający kwotę VAT
/IDC/ - stały znacznik, poprzedzający identyfikator podatkowy
/INV/ - stały znacznik, poprzedzający numer faktury
/TXT/ - stały znacznik, poprzedzający tytuł płatności, dowolny tekst
xn – maksymalnie x znaków numerycznych
xa – maksymalnie x znaków alfanumerycznych
Wszystkie składowe pola tytułem oprócz /TXT/ , są obligatoryjne.

Format danych:
n - tylko cyfry
a - tylko litery
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c - tylko znaki alfanumeryczne
x - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.
d - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ‘,’)

Przykłady oznaczania formatu pól:
2n – maksymalnie 2 cyfry
3!a – dokładnie 3 litery;
4*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Etykieta
:20:

:25:

Nazwa pola
Numer referencyjny

Identyfikator rachunku

Format

Opis

6!n/9n

Pierwszy ciąg znaków to data początkowa
wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg to
modulo klienta

Przykład

:20:060302/123456

2!a26!n lub 26!n

Numer IBAN lub numer rachunku

Przykład

:25:PL51101010231234567890123456
:25: 85050810201379461006596707

:28c:

:60F:

:61:

Numer zestawienia

Saldo początkowe

Szczegóły każdej operacji

3n/4!n (D/yyyy)

Numer zestawienia

Przykład

:28c:123 :28c:292/2016

1!a6!n3!a15!

Format całego pola – łącznie 25 znaków.
Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na
poszczególne sekcje

1!a

Strona – znak ‘C’ dla salda Ma lub znak ‘D’ dla
salda Wn (C -> saldo >= 0)

6!n

Data początkowa
RRMMDD

3!a

Symbol waluty

15d

Kwota salda początkowego wyciągu

Przykład

:60F:C060302PLN12,34

6!n4!n2a16d

Format całego pola – łącznie do 27 znaków.
Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na
poszczególne sekcje
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wyciągu

w formacie

6!n

Data waluty w formacie RRMMDD

4!n

Data księgowania w formacie MMDD

1a

Strona księgowania C/D

15d

Kwota operacji

Przykład

:61:2006030203D11,23

:86:

Szczegóły operacji

Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części
poniżej – Specyfikacja podpól dla pola :86:

:62F:

Saldo końcowe wyciągu

1!a6!n3!a15d

Format całego pola – łącznie do 25 znaków.
Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na
poszczególne sekcje

1!a

Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub
znak ‘D’ dla salda debetowego

6!n

Data zestawienia obrotów dziennych w
formacie RRMMDD

3!a

Symbol waluty

15d

Kwota salda końcowego wyciągu

Przykład

:62F:C060302PLN25,00

Specyfikacja podpól dla pola :86:
Założenia:
- Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami- zestaw podpól zamieszczono w
poniższej tabeli
- Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.
- Separatorem podpól jest znak <
- Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku
prezentowane
Etykieta

Status

Format

Opis

Początek pola

M

4!n

Kod operacji

<00

M

27a

Typ operacji
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<10

M

10n

Numer referencyjny

<20

O

27x

Tytuł operacji – linia1

<21

O

27x

Tytuł operacji – linia2

<22

O

27x

Tytuł operacji – linia3

<23

O

27x

Tytuł operacji – linia4

<24

O

27x

Tytuł operacji – linia5

<25

O

27x

Tytuł operacji – linia6

<26

O

27x

Tytuł operacji – linia7

<27

O

35x

Nazwa beneficjenta – linia 1

<28

O

35x

Nazwa beneficjenta – linia 2

<29

O

35x

Adres beneficjenta

<30

O

8x

Identyfikator jednostki bankowej beneficjenta

<31

M

16x (IBAN)

Identyfikator rachunku beneficjenta

26x (NRB)
<32

O

27x

Nazwa skrócona beneficjenta – linia 1

<33

O

27x

Nazwa skrócona beneficjenta – linia 2

<38

O

26x

Rachunek beneficjenta

<60

O

35x

Adres beneficjenta

Przykład:
:20:150131/500696
:25:61113000079746076699293449
:28c:31/2015
:60F:C150131PLN81668,96
:61:150131C52,16
:86:1020
<00Kapitalizacja odsetek na ko
<108381
<20kapitalizacja odsetek od RB
<27PRZYKŁADOWA NAZWA BENEFICJENTA OPER
<28ACJI PIERWSZEJ
<3011301017
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<310000000518200148
<32SKRÓCONA NAZWA BENEFICJENTA
<33OPERACJI PIERWSZEJ
<3847113010170000000518200148
:62F:C150131PLN81721,12
:61:150228C47,14
:86:1020
<00Kapitalizacja odsetek na ko
<109732
<20kapitalizacja odsetek od RB
<27PRZYKŁADOWA NAZWA BENEFICJENTA OPER
<28ACJI DRUGIEJ
<3011301017
<310000000518200148
<32SKRÓCONA NAZWA BENEFICJENTA
<33OPERACJI DRUGIEJ
<3847113010170000000518200148
:62F:C150228PLN81768,26

3.2.
3.2.1.

Plik z historią zleceń
Format Videotel

Informacje ogólne
Plik eksportu wyciągów w formacie Videotel jest plikiem tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden
rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 12 pól. Pola występują w ustalonej kolejności,
opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.
Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane, jako pusty string "". Poszczególne pola są
oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
Pola są objęte cudzysłowami. Znakiem podziału linii w obrębie pol są trzy znaki zapytania.

Polskie znaki kodowane są w standardzie Windows-1250.

Dla przelewów z płatnością podzieloną tytuł płatności (pole numer 12 „Symbol operacji”) będzie prezentowany
w formacie zgodnym ze strukturą MPP: /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a
gdzie :
/VAT/ - stały znacznik, poprzedzający kwotę VAT
/IDC/ - stały znacznik, poprzedzający identyfikator podatkowy
/INV/ - stały znacznik, poprzedzający numer faktury
/TXT/ - stały znacznik, poprzedzający tytuł płatności, dowolny tekst
xn – maksymalnie x znaków numerycznych
xa – maksymalnie x znaków alfanumerycznych
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Wszystkie składowe pola tytułem oprócz /TXT/ , są obligatoryjne.

Struktura danych

Formaty pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10
cyfr.
D – data w formacie DD/MM/RRRR, gdzie DD – dzień, MM – miesiąc oraz RRRR – rok (np.01/05/2010).
C – pole tekstowe.
K- pole kwota w formacie zł.gr
K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka.
Lp.

Nazwa pola

Opis pola

Format pola

1

Puste

Pole puste

2

RachW1

Numer rachunku, którego dotyczą salda i
operacje

3

Puste

Pole puste

4

Puste

Pole puste

5

WAL

Waluta rachunku

3C

6

KW

Kwota przelewu

12.2K

7

REF

Nr dokumentu/Nr dekretu

10/10N

8

RNad

Nazwa rachunku odbiorcy/nadawcy

4*35C

9

WAL

Waluta operacji

3C

10

DATA

Data operacji

10D

11

NrNad

Numer rachunku odbiorcy/nadawcy

34C

12

Symbol op.

Treść operacji

4*35C

34C

Przykład rekordu danych:
"" "21113000100000004008900006" "" "" "PLN" "20.00" "4/2" "TEST JAN" "PLN"
"28/04/2015" "33113000100000003984200001" "BO dla rach.SDS Bilans otwarcia dla
SDKapitał BO: 20.00Odsetki BO: 0.00"

3.2.2.

Format Multicash/MT940
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Plik eksportu w formacie Multicash składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:
Nagłówek wyciągu:
:20:
:25:
:28C:
Blok operacji:
:61:
:86:

Dla przelewów z płatnością podzieloną tytuł płatności (pole „:86” ; podpola od <20 do <23)) będzie prezentowany
w formacie zgodnym ze strukturą MPP: /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a
gdzie :
/VAT/ - stały znacznik, poprzedzający kwotę VAT
/IDC/ - stały znacznik, poprzedzający identyfikator podatkowy
/INV/ - stały znacznik, poprzedzający numer faktury
/TXT/ - stały znacznik, poprzedzający tytuł płatności, dowolny tekst
xn – maksymalnie x znaków numerycznych
xa – maksymalnie x znaków alfanumerycznych
Wszystkie składowe pola tytułem oprócz /TXT/ , są obligatoryjne.

Oznaczenia użyte w opisie formatu:
Status pola: M- obowiązkowy, O – opcjonalny

Format danych:
n - tylko cyfry
a - tylko litery
c - tylko znaki alfanumeryczne
x - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.
d - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ‘,’)

Przykłady oznaczania formatu pól:
2n – maksymalnie 2 cyfry
3!a – dokładnie 3 litery;
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4*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Etykieta
:20:

:25:

Nazwa pola
Numer referencyjny

Identyfikator rachunku

Format

Opis

6!n/9n

Pierwszy ciąg znaków to data początkowa
wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg to
modulo klienta

Przykład

:20:150302/123456

2!a26!n
26!n

Numer IBAN NRB

Przykład

:25:PL51101010231234567890123456
:25:58174000060000000000000000

:28c:

:61:

:86:

Numer zestawienia

Szczegóły każdej operacji

Szczegóły operacji

3n/4n

Numer zestawienia

Przykład

:28c:123/2016

6!a15d

Format całego pola – łącznie do 21 znaków.
Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na
poszczególne sekcje

6!n

Data transakcji w formacie RRMMDD

14d

Kwota operacji

Przykład

:61:15030211,23

Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis
zamieszczono w części poniżej – Specyfikacja podpól dla
pola :86:

Specyfikacja podpól dla pola :86:
Założenia:
- Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami- zestaw podpól zamieszczono w
poniższej tabeli
- Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.
- Separatorem podpól jest znak <
- Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku
prezentowane
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Etykieta

Status

Format

Opis

<00

M

27a

Typ operacji

<10

M

10n

Numer referencyjny

<20

M

35x

Tytuł operacji – linia1

<21

O

27x

Tytuł operacji – linia2

<22

O

27x

Tytuł operacji – linia3

<23

O

27x

Tytuł operacji – linia4

<24

O

27x

Tytuł operacji – linia5

<25

O

27x

Tytuł operacji – linia6

<26

O

27x

Tytuł operacji – linia7

<27

O

35x

Nazwa beneficjenta – linia 1

<28

O

35x

Nazwa beneficjenta – linia 2

<29

O

35x

Adres beneficjenta

<30

M

8x (IBAN)

Identyfikator jednostki bankowej beneficjenta

<31

M

16x (IBAN)

Identyfikator rachunku beneficjenta

<32

M

27x

Nazwa skrócona beneficjenta – linia 1

<33

O

27x

Nazwa skrócona beneficjenta – linia 2

<38

O

26x

Rachunek beneficjenta

<60

O

35x

Adres beneficjenta

Przykład:
:20:160426/500696
:25:58174000060000000000000000
:28c:117/2016
:61:16042610,00
:86:
50

<00T
<10142027
<20Testowy przelew DKW
<27Kowalski
<3017400006
<310000100000431370
<32Kowalski
<3893174000060000100000431370
<60DSKARJJS G. 99/99/99 99-999 TAWUJ
:61:160423101,01
:86:
<00F
<10141307
<20giorgio 2204
<27Milanese
<31IT9372128081512096162862930
<32Milanese
<38IT9372128081512096162862930
<60Milano

3.3.
3.3.1.

Plik z listą kontrahentów krajowych
Videotel

Informacje ogólne

Plik eksportu kontrahentów w formacie Videotel jest plikiem tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię
(jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 21 pól. Pola występują w ustalonej
kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.
Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane, jako pusty string "". Poszczególne pola są
oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Znakiem podziału linii w obrębie
pola są trzy znaki zapytania. Polskie znaki kodowane są w standardzie Windows-1250.

Struktura danych

Formaty pól:
C – pole tekstowe. Zapis 4*35C oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając
znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy, jako jeden znak.

Kolejność
pola
1

Opis pola

Nazwa banku beneficjenta
51

Format pola

35C

2

Nazwa rachunku beneficjenta

35C

3

Numer rachunku beneficjenta

34C

4

Pole puste

5

Waluta rachunku

6

Pole puste

7

Nazwa firmy beneficjenta

35C

8

Adres

34C

9

Pole puste

10

Pole puste

11

Pole puste

12

Pole puste

13

Pole puste

14

Domyślna nazwa rachunków powiązanych z
daną firmą NF

15

Pole puste

16

Pole puste

17

Pole puste

18

Pole puste

19

Pole puste

20

Pole puste

21

Pole puste

3C

4*35C

Przykład rekordu danych:
"BPHSA Centrum Rozliczeniowe" "00002203 BPHSA" "90106000760000331000002203" "" "PLN"
"" " BPHSA" "" "" "" "" "" "" "00002203 BPHSA" "" "" "" "" "" "" ""

3.4.

Plik z historią operacji SIMP
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3.4.1.

Format PDF

Nazwa pola

Zawartość

Nagłówek
Numer rachunku głownego

Numery rachunku głównego

Dla maski

Maska, dla której wygenerowano raport

Liczba uznań

Łączna liczba uznań rachunku

Kwota uznań

Łączna kwota uznań

Szczegóły
Identyfikator kontrahenta

Identyfikator kontrahenta

Numer dokumentu

Numer dokumentu

Kwota/Waluta

Kwota i waluta operacji

Nazwa kontrahenta

Nazwa Kontrahenta

Numer rachunku wirtualnego

Numer rachunku wirtualnego

Tytuł płatności

Szczegóły płatności

Data Księgowania

Data księgowania operacji

Stopka
Numer strony

3.4.2.

Numer strony wydruku

Format Elixir

Informacje ogólne
W pliku eksportu zestawienia operacji na rachunkach wirtualnych w formacie elixir informacja o pojedynczej
operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem
jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są
objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "
". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w UTF-8.
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Struktura danych
Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
Data – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).
C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza, że pole
może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części
ułamkowej ani separatorów tysięcy.
Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr. Minimum 2 znaki
(np. 07 oznacza 7gr)
Dn – pole liczbowe o długości D.
Dx – pole znakowe o długości D.

Lp.

Pole wg Elixir

Typ pola

Maksymal
na ilość
znaków

Opis pola

1

Symbol komunikatu

Numeryczne

3N

Typ dokumentu wg Elixir – wartość 110

2

Data komunikatu

Data

RRRRMMD
D

Data transakcji

3

Kwota komunikatu

Kwota

14N

Kwota transakcji

4

Nr jednostki
prezentującej

Numeryczne

8N

Wartość stała "0"

5

Nr jednostki odbierającej

Numeryczne

8N

Wartość stała "0"

6

Rachunek nadawcy

Tekstowe

34N

Numer rachunku nadawcy

7

Rachunek adresata

Tekstowe

34 N

Numer rachunku wirtualnego adresata

8

Nazwa nadawcy

Tekstowe

4*35C

Nazwa nadawcy

9

Nazwa adresata

Tekstowe

4*35C

Nazwa adresata

10

Nr nadawcy – Uczestnika
pośredniego

Numeryczne

8N

Numer rozliczeniowy Banku pośrednika
w rozliczeniach

11

Nr adresata finalnego

Numeryczne

8N

Numer rozliczeniowy Banku adresata

12

Informacje dodatkowe

Tekstowe

4*35C

Opis transakcji
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13

Numer czeku

Tekstowe

10x

Wartość pola pusta

14

Szczegóły reklamacji

Tekstowe

4*35C

Szczegóły reklamacji

15

Dodatkowa identyfikacja
spraw

Tekstowe

2n32x

Identyfikacja sprawy

16

Informacje
międzybankowe

Tekstowe

6 * 35C

Informacje międzybankowe

17

Dowolny tekst

Tekstowe

35C

Wartość pola pusta

Przykład:
Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z zestawienia operacji na rachunkach wirtualnych w
formacie elixir:
110,20060731,10000,0,0,"22113000100000000316200004","10113000101011300010000001","
WWW","FIRMA | SZOPENA | 43-559 KROSNO
",11300010,11300010,"wpłata ","","","100101","1 ",""
110,20060731,15000,0,0,"22113000100000000316200004","10113000101011300010000001","
DSDD"," STEFANA | SZOPENA | 43-559 KROSNO
",11300010,11300010,"wpłata

3.4.3.

","","","100101","1

",""

Format Liniowy

Informacje ogólne
W pliku eksportu zestawienia operacji na rachunkach wirtualnych w formacie liniowym informacja o pojedynczej
operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną średnikiem i znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól
zawierających poszczególne dane operacji.
Polskie znaki są kodowane w Windows 1250.

Struktura danych
Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w
poniższej tabeli.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2016-04-01).
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Pole

Długość

Typ

Opis

data_ks

10

D

Data księgowania

nr_dok

255

C

Numer dokumentu

12.2

N

Kwota operacji z dwoma miejscami dziesiętnym. Separatorem
kropka „.”i

rach_benef

34

C

Numer rachunku beneficjenta

zleceniodawca

140

C

Zleceniodawca

tytuł

140

C

Tytuł (pole podzielone znakiem „|”)

kwota

Przykład:
2016-03-22;20168898;16.66;71113012488030123945454555;Mariusz OS PRZYKŁADOWE 9 M.
11| 62-050 KROSNO WIELKOPOLSKIE||;Faktura VAT 2016/03/22|||;
2016-02-20;498999;15.66;71113012488030123945454555;Adres 01 03 M. 11 |62-050 KROSNO
WIELKOPOLSKIE||;Faktura VAT 2016/02/29|||;

3.4.4.

Format CSV

Informacje ogólne
W pliku eksportu zestawienia operacji na rachunkach wirtualnych w formacie CSV informacja o pojedynczej
operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających
poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności i są oddzielone średnikiem. Polskie
znaki są kodowane w Widnows 1250.

Struktura danych
Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w
poniższej tabeli.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2016-04-01).

Pole

Długość

Typ

Opis

data_ks

10

D

Data księgowania
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nr_dok

255

C

Numer dokumentu

22.2

N

Kwota operacji z dwoma miejscami dziesiętnymi. Separatorem
kropka „.”

rach_benef

34

C

Numer rachunku beneficjenta

zleceniodawca

140

C

Zleceniodawca

tytuł

140

C

Tytuł (pole podzielone znakiem „|”)

kwota

Przykład rekordu danych:
2017-03-22;20168898;16.66;71113022488030123955454555;Mariusz OS MIODOWE 9 M. 11|
62-050 KROSNO WIELKOPOLSKIE||;Faktura VAT 2017/03/22|||;
2016-02-20;498999;15.66; 71113022488030123955454555;Adres 01 03 M. 11 |62-050 KROSNO
WIELKOPOLSKIE||;Faktura VAT 2017/02/29|||;

3.4.5.

Format XML

Struktura danych
Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2
Plik eksportu zestawienia operacji na rachunkach wirtualnych w formacie XML ma następującą strukturę:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<OPERACJE_RACHUNKI_WIRTUALNE>
<OPERACJA>
<RR>numer kolejny operacji</RR>
<NR_DOK>numer dokumentu</NR_DOK>
<STRONA>strona transakcji (M – ma, W - winien</STRONA>
<DATA_KS>data księgowania</DATA_KS>
<RACH_BENEF>numer rachunku</RACH_BENEF>
<KWOTA>kwota operacj.Sparatorem jest kropka ”.” </KWOTA>
<ZLECENIODAWCA>zleceniodawca</ZLECENIODAWCA>
<TYTUL>tytuł operacji</TYTUL>
</OPERACJA>
...
</OPERACJE_RACHUNKI_WIRTUALNE>
Każde powtórzenie tagów <OPERACJA> ... </OPERACJA> jest traktowane jako numer kolejnej operacji na liście.
Przykład rekordu danych:
<OPERACJE_RACHUNKI_WIRTUALNE>
<OPERACJA>
<RR>1</RR>
<NR_DOK>1759</NR_DOK>
<STRONA>M</STRONA>
<DATA_KS>2018-03-02</DATA_KS>
<RACH_BENEF>89113012488057000000000002</RACH_BENEF>
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<KWOTA>0.01</KWOTA>
<ZLECENIODAWCA>BANK INTERNETOWY_CIC | AL. JEROZOLIMSKIE
|</ZLECENIODAWCA>
<TYTUL>test|||</TYTUL>
</OPERACJA>
<OPERACJA>
<RR>2</RR>
<NR_DOK>1454</NR_DOK>
<STRONA>M</STRONA>
<DATA_KS>2018-02-22</DATA_KS>
<RACH_BENEF>89113012488057000000000002</RACH_BENEF>
<KWOTA>0.02</KWOTA>
<ZLECENIODAWCA>BANK INTERNETOWY_CIC | AL. JEROZOLIMSKIE
|</ZLECENIODAWCA>
<TYTUL>test2|||</TYTUL>
</OPERACJA>
</OPERACJE_RACHUNKI_WIRTUALNE>

3.5.

7

00-955

WARSZAW|A

7

00-955

WARSZAW|A

Plik z kontrahentami SIMP

3.5.1.

Format Liniowy

Informacje ogólne
W pliku eksportu kontrahentów SIMP w formacie liniowym informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje
jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane
kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z tabelką poniżej. Pola oddzielone są
przecinkiem. Kodowanie: UTF8

Struktura danych
Pole

Długość

Typ

Opis

Identyfikator
firmy

8

N

Identyfikator modulo firmy

Nazwa firmy

200

C

Nazwa firmy

Maska SIMP

4 lub 10

N

Maska SIMP. Długość zależy od usługi:
- dla SIMP standard: 10 cyfr
- dla SIMP premium: 4 cyfry

Identyfikator
kontrahenta

6 lub 12

N

Identyfikator kontrahenta. Długość zależy od usługi:
- dla SIMP standard: od 1 do 6 cyfr
- dla SIMP premium: od 1 do 12 cyfr
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Numer
rachunku
wirtualnego

26

N

Numer rachunku wirtualnego

Nazwa
kontrahenta

35

C

Nazwa kontrahenta

Przykład rekordu danych:
500696,Kowalski,7320123237,001769,85113010177320123237001769,
500696,Kowalski,7320123237,009188,77113010177320123237009188,

3.5.2.

Format CSV

Informacje ogólne
W pliku eksportu kontrahentów SIMP w formacie CSV informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną
linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane
kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z tabelką poniżej. Pola są ujęte w
cudzysłów.

Struktura danych
Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w
poniższej tabeli.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe

Pole

Długość

Typ

Opis

Identyfikator
firmy

8

N

Identyfikator modulo firmy

Nazwa firmy

200

C

Nazwa firmy

Maska SIMP

4 lub 10

N

Maska SIMP. Długość zależy od usługi:
- dla SIMP standard: 10 cyfr
- dla SIMP premium: 4 cyfry

Identyfikator
kontrahenta

6 lub 12

N

Identyfikator kontrahenta. Długość zależy od usługi:
- dla SIMP standard: od 1 do 6 cyfr
- dla SIMP premium: od 1 do 12 cyfr

Numer
rachunku

26

N

Numer rachunku wirtualnego
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wirtualnego
Nazwa
kontrahenta

35

C

Nazwa kontrahenta

Przykład rekordu danych:
"500696";"Kowalski";"7320123237";"001769";"85113010177320123237001769";""
"500696";"Kowalski";"7320123237";"009188";"77113010177320123237009188";""

3.5.3.

Format XML

Struktura danych
Plik eksportu kontrahentów SIMP w formacie XML ma następującą strukturę:
Polskie znaki są kodowane w formacie UTF-8
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<root>
<record>
<modulo>modulo Klienta</modulo>
<nazwa_klienta>nazwa Klienta</nazwa_klienta>
<maska_SIMP>maska SIMP</maska_SIMP>
<identyfikator_kontrahenta>identyfikator</identyfikator_kontrahenta>
<numer_rachunku_wirtualnego>numer rachunku</numer_rachunku_wirtualnego>
<nazwa_kontrahenta>nazwa kontrahenta</nazwa_kontrahenta>
</record>
</root>
Każde powtórzenie tagów <record> ... </record> jest traktowane jako numer kolejnej operacji na liście.

Przykład rekordu danych:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
<record>
<modulo>999</modulo>
<nazwa_klienta>BANK INTERNETOWY_CIC</nazwa_klienta>
<maska_SIMP>8057</maska_SIMP>
<identyfikator_kontrahenta>000000000001</identyfikator_kontrahenta>
<numer_rachunku_wirtualnego>4611301248805700001</numer_rachunku_wirtualnego>
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<nazwa_kontrahenta>testowy 1</nazwa_kontrahenta>
</record>
<record>
<modulo>999</modulo>
<nazwa_klienta>BANK INTERNETOWY_CIC</nazwa_klienta>
<maska_SIMP>8057</maska_SIMP>
<identyfikator_kontrahenta>000000000002</identyfikator_kontrahenta>
<numer_rachunku_wirtualnego>19113012488057000000</numer_rachunku_wirtualnego>
<nazwa_kontrahenta>testowy 2</nazwa_kontrahenta>
</record>
</root>

4. Pliki z wyciągami
4.1.

Plik MT940

Warunki budowania pliku:
1 przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
2 żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
3 żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku
‘-’ (myślnika), 4 zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm',
'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', '', '?', ':', '(', ')', '.', ',', ''', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej. Sekcje pierwsza i
druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku.
Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii - również
zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki
klamry: '{' i '}'.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:
{1:F01}{2:O940}{4:
:20:
:25:
:28C:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
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-}

Maksymalna długość komunikatu wynosi 1920 znaków (liczone są wszystkie znaki łącznie z nawiasami
klamrowymi oraz nagłówkami pól i sekcji). W jednym komunikacie może występować maksymalnie 15 pól 61. W
przypadku, gdy komunikat jest dłuższy zostanie on podzielony na części nie większe niż 1920 znaków.
W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86:, :62M:,
ostatnia część pola :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy
nimi :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62M:.
W jednym pliku może być dowolna ilość części.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:
c – tylko cyfry,
n – tylko cyfry i spacje,
l – tylko litery,
z – tylko litery i cyfry (c i l),
s – wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT,
k – liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ‘,’ a część dziesiętna musi zawsze być
określona dwiema cyframi, np.: ‘12,25’ lub ‘1234,00’.

Przykłady oznaczania formatu pól:
6c - maksymalnie sześć cyfr,
5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: ’12 34’, lub ‘12345’.
4!l - dokładnie 4 litery,
6*65s - do sześciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.
Etykieta
F01

Format
22!n

Opis
Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.

Przykład:

F0146385
O940

42!nN

Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji.
Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem ‘N’)
Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to ‘N’.
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Przykład:

:20:

6!c/9c

O940

46369

N

6!c

Data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.

9c

Modulo klienta

Przykład:

:20:170201/46385
:25:

32n

Numer NRB rachunku
Przykład:

:25:58174000060000000000000000
:28C:

5c/3c

5c

Identyfikator zestawienia

3c

Nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia nadawany przez system.

Przykład:

:28C:10/4
:60F:

1!l6!c3!l15k

1!l

Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda
debetowego.

6!c

Data początkowa zestawienia obrotów dziennych w formacie
RRMMDD.

3!l

Symbol waluty

14k

Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.

Przykład:

:60F:C170201PLN10795,67
:61:

6!c4!c1!l1!l1
5k10!s<CR><

6!c

Data waluty w formacie RRMMDD.

4!c

Data operacji
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LF>37s<CR><
LF>

Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda
debetowego.
1!l
1!l

Trzecia litera kodu waluty

15k

Kwota operacji. Pobierana z pola

10!s

Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu
‘FMSCNONREF’.

37s

Treść dekretu + spacja + kody operacji (czteroznakowy kod operacji nr1,
czteroznakowy kod operacji nr2, czteroznakowy kod operacji nr3,
czteroznakowy kod operacji nr4

znaków:

Przykład:

Przykład:
:61:1609150915DN63337,31FMSCNONREF
zaloz.OVERNIGHT 106809
:86:

6*65s

1- Rachunek partnera z operacji + Nazwa banku beneficjenta (do 65 znaków)
2- Pierwsza linia nazwy partnera z operacji + Druga linia nazwy partnera z operacji
(do 65 znaków)
3 - Trzecia linia nazwy partnera z operacji + Czwarta linia nazwy partnera z operacji
(do 65 znaków)
4 - Pierwsza linia TYTUŁU z operacji przy danym dokumencie + Druga linia TYTUŁU
z operacji przy danym dokumencie (do 65 znaków)
5- Trzecia linia TYTUŁU z operacji przy danym dokumencie + Czwarta linia TYTUŁU
z operacji przy danym dokumencie lub prefiks "WirtNRB: „ oraz rachunek wirtualny
w postaci 26 znakowego NRB + prefiks "LP: „ oraz LP Sumy Depozytowej (max 25
znaków), gdy jedno z pól jest wypełnione
6 - Data z komunikatu przy dekrecie + Numer dokumentu z dekretu/numer dekretu
drukowanego dokumentu księgowego

Przykład:

:86:51124010951111000003143625 BGK O. w Kielcach
PIOTR KREID UL. LASKOWA 12
05-420 JOZEFOW
Czynsz Piotr Joanna Kreid Sztuki 24 m 8
WirtNRB: 1011300010101130001000000
Data platnosci: 2016.01.09 7575/2
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:62F:

1!l6!c3!l15k

Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda
debetowego.
1!l
6!c

Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.

3!l

Symbol waluty.
Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.

15k
Przykład:

:62F:C170228PLN17213,09
:60M:

1!l6!c3!l15k

Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda
debetowego.
1!l
6!c

Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.

3!l

Symbol waluty.
Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.

15k
Przykład:

:60M:C160108PLN10121,78
:62M:

1!l6!c3!l15k

Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.

1!l

Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda
debetowego.

6!c

Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.

3!l

Symbol waluty.
Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.

15k
Przykład:

:62M:C160113PLN13436,37

Przykład :
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{1:F01999

}{2:O940

997

N}{4:

:20:170428/997
:25:97113100100000000999200001
:28C:53/1
:60F:C170428PLN17,55
:61:1704280428DN0,01FMSCNONREF
zl stale 1 gr :ZSW 104703
:86:08113010170020147956201001 BGK O. w Warszawie
ibc TEST TESTI
zl stale 1 gr + modyfikacja
1346/1
:61:1704280428DN1,22FMSCNONREF
Tytul linia 1 (WWW) 105203
:86:08113010170020147956200001 BGK O. w Warszawie
Imie Nazwisko odbiorcy linia 1 Imie nazwisko odbiorcy linia 2
Adres odbiorcy linia 2 Adres odbior cy linia 2
Tytul linia 1 Tytul linia 2 Tytul l inia 3 Tytul linia 4
Data platnosci: 2017.02.27 3597/1
:61:1704280428DN0,04FMSCNONREF
ggg

(WWW) 105203

:86:08113010170020147956200001 BGK O. w Warszawie
Tadusz
xxx
Data platnosci: 2017.04.27 3107/1
:62F:C170428PLN16,28
-}

4.2.

Plik XML

Plik eksportu wyciągów w formacie XML ma następującą strukturę:
Kodowanie ISO 8859-2

Nazwa tagu w pliku

Zawartość

encoding

Kodowane znaków Ustawiane na podstawie parametryzacji szablonu

data_od

Wyciąg z dnia
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data_do

Wyciąg z dnia

rachunek

Numer NRB rachunku

opis

Nazwa konta (część 1)
Nazwa konta (część 2)
Nazwa konta (część 3)
Nazwa konta (część 4)

waluta

Waluta rachunku

nazwa

nazwa klienta

KWOTA

Saldo początkowe. Separatorem jest kropka „.”

STRONA

Strona (D/C)
<POZYCJA>1</POZYCJA>
<DATA_WALUTY></DATA_WALUTY>
<DATA_KSIEG></DATA_KSIEG>
<DATA_PLATNOSCI></DATA_PLATNOSCI>
<OPIS> </OPIS>
<BANK> </BANK>
<RACHUNEK></RACHUNEK>
<KWOTA></KWOTA>
<STRONA></STRONA>
<WALUTA></WALUTA>
<NAZWA1></NAZWA1>
<NAZWA2></NAZWA2>
<NAZWA3></NAZWA3>
<NAZWA4></NAZWA4>
<TRESC1> </TRESC1>
<TRESC2></TRESC2>
<TRESC3></TRESC3>
<TRESC4></TRESC4>
<OPIS_RACH_WIRT></OPIS_RACH_WIRT>

KWOTA

Saldo Końcowe Separatorem jest kropka „.”

STRONA

Strona (D/C)

Przykład:
67

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<WYCIAGI data_od="2017-05-08" data_do="2017-05-08
rachunek="97113000100000000999200001" opis="" waluta="PLN" nazwa="">
<WYCIAG rachunek="97113000800000000999200001" opis="" waluta="PLN" nazwa=""
data="2017-05-08">
<SALDO_OTWARCIA>
<KWOTA>16.19</KWOTA>
<STRONA>C</STRONA>
</SALDO_OTWARCIA>
<OPERACJA>
<POZYCJA>1</POZYCJA>
<DATA_WALUTY></DATA_WALUTY>
<DATA_KSIEG></DATA_KSIEG>
<DATA_PLATNOSCI>2016-03-08</DATA_PLATNOSCI>
<OPIS>zl stale 1 gr :ZSW</OPIS>
<BANK>BGK O. w Warszawie</BANK>
<RACHUNEK>08113010160030147956300001</RACHUNEK>
<KWOTA>0.01</KWOTA>
<STRONA>D</STRONA>
<WALUTA>PLN</WALUTA>
<NAZWA1>Firma testowa</NAZWA1>
<NAZWA2></NAZWA2>
<NAZWA3></NAZWA3>
<NAZWA4></NAZWA4>
<TRESC1>zl stale 1 gr + modyfikacja</TRESC1>
<TRESC2></TRESC2>
<TRESC3></TRESC3>
<TRESC4></TRESC4>
<OPIS_RACH_WIRT></OPIS_RACH_WIRT>
</OPERACJA>
<SALDO_ZAMKNIECIA>
<KWOTA>16.18</KWOTA>
<STRONA>C</STRONA>
</SALDO_ZAMKNIECIA>
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</WYCIAG>
</WYCIAGI>

4.3.

Plik PDF

Struktura pliku pdf zawierającego wyciąg wygląda następująco:

Nazwa pola

Zawartość

Nagłówek
Nazwa Klienta
Numer Klienta

Numer modulo klienta

Nr rachunku

Numer NRB rachunku

Nr wyciągu

Nr wyciągu

Data sporządzenia

Data sporządzenia

Strona

kolejny nr strony

Wyciąg z dnia
Wyciąg z dnia

Data pierwszego dekretu albo data wyciągu

Waluta rachunku

Waluta

Oproc. Strony Wn

Stopa procentowa Wn

Oproc. Strony Ma

Stopa procentowa Ma

Limit debetu/kredytu

Limit Debetu/kredytu

Saldo początkowe

Saldo początkowe (ze znakiem)

Saldo końcowe

Saldo po operacji

Uznania

Suma obrotów MA

Obciążenia

Suma obrotów WINIEN

Nazwa i adres
1 linia

Nazwa
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2 linia

Ulica i numer domu kod pocztowy i miejscowość

Nazwa i adres banku
Bank Gospodarstwa Krajowego

Oznaczenie Banku

2 linia

Nazwa Banku

3 linia

Adres Banku
Adres Banku c.d.

4 linia

Telefon do Banku

5 linia

Fax do Banku

6 linia

email oddziału banku

Treści marketingowe
Ramka nad tabelą operacji

Informacje dodatkowe

Tabela operacji
Nagłówek tabeli

Data pierwszego dekretu drukowanego na danej stronie wyciągu

Nagłówek tabeli operacji

Data wyciągu w postaci YYYY/MM/DD

Nr dok/dekr

Numer dokumentu lub numer dekretu

Data operacji

Data operacji

Data waluty

Data waluty

Opis operacji

Szczegóły operacji
Data z komunikatu przy dekrecie
Rachunek partnera
Nazwa banku beneficjenta
Pierwsza linia partnera z operacji
Druga linia partnera z operacji
Trzecia linia partnera z operacji
Czwarta linia partnera z operacji
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Tytuł operacji linia 1
Tytuł operacji linia 2
Tytuł operacji linia 3
Tytuł operacji linia 4
Rachunek wirtualny
LP Sumy Depozytowej
Kurs wymiany

Pierwszy kurs z operacji
Drugi kurs z operacji

Kwota operacji

Kwota operacji

Saldo po operacji

Saldo po operacji

Informacje dodatkowe
Pierwsza ramka pod tabelą

Informacje dodatkowe

Druga ramka

Informacje dodatkowe

4.4.
Wyciąg w formatach Videotel i Videotel
rozszerzony
Plik eksportu wyciągów w formacie Videotel jest plikiem tekstowym. Każda operacja na wyciągu
zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem . Każdy rekord jest złożony z 12 pól. Pola
występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w
rekordzie musi wystąpić. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane
jako pusty string “ “. Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola są objęte
cudzysłowami. Polskie znaki kodowane są w standardzie WINDOWS 1250.
W formacie Videotel rozszerzony dodatkowo zawarta jest informacja o dacie z komunikatu przy
dekrecie
Nazwa pola

Zawartość

Data

Data pierwszego dekretu drukowanego na danej stronie wyciągu

Rach

Numer NRB rachunku ( dla videotel rozszerzony po znaku “|” Data z
komunikatu przy dekrecie)

SaldoPocz

Saldo początkowe ze znakiem
71

SaldoKon

Saldo na koniec dnia

WAL

Waluta rachunku

KW

Kwota operacji

REF

Numer dokumentu z dekretu/numer dekretu drukowanego dokumentu
księgowego

Rnad

Nazwa i adres partnera z operacji Maksymalnie 4x35 znaków)

WAL

Waluta rachunku

DATA

Data operacji

NrNad

Rachunek partnera z operacji

Symbol op.

Tytuł operacji Maksymalnie 4x35 znaków)

Przykładowy rekord:
"27/03/2008" "26113000100000003242200001" "216130.38" "212572.48" "PLN" "-1.50"
"529/1" "" "PLN" "27/03/2009" "" "prow.za kanał "
"27/03/2008" "26113000100000003235200001" "216130.38" "212572.48" "PLN" "-124.00"
"529/3" "Testowy 1" "PLN" "27/03/2008" "32213000042001035466520001" "Test1 WWW Test"
"27/03/2008" "26113000100000003245200001" "216130.38" "212572.48" "PLN" "-1.50"
"1025/1" "" "PLN" "27/03/2009" "" "prow.za kanał "

Przykład dla videotel rozszerzony
"27/03/2008" "26113000100000003245200001|280609" "21630.38" "212572.48" "PLN" "1.50" "529/1" "" "PLN" "28/06/2009" "" "prow.za kanał "

4.5.

Wyciąg w formacie TXT

Plik eksportu wyciągów w formacie TXT jest plikiem tekstowym. Każda operacja na wyciągu zajmuje jedną linię
(jeden rekord) Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w
rekordzie musi wystąpić. Pola textowe umieszczone sa w cudzysłowie.
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Strona kodowa ISO-8859-2.
Separatorem dziesiętny – przecinek.
Format daty RRRR-MM-DD

Lp.

Nazwa pola

1

Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym

2

Data waluty

3

Data dla operacji

4

Data operacji

5

Opis operacji

6

Nazwa banku beneficjenta

7

Rachunek partnera z operacji

8

Kwota operacji w formacie zł,gr

9

Strona operacji (C lub D)

9

Waluta rachunku, gdy nie ma - waluta konta

10

Pierwsza linia nazwy partnera z operacji

11

Druga linia nazwy partnera z operacji

12

Trzecia linia nazwy partnera z operacji

13

Czwarta linia nazwy partnera z operacji

14

Pierwsza linia TYTUŁU z operacji przy danym dokumencie

15

Druga linia TYTUŁU z operacji przy danym dokumencie

16

Trzecia linia TYTUŁU z operacji przy danym dokumencie

17

Czwarta linia TYTUŁU z operacji przy danym dokumencie

18

Pole zawiera prefiks "WirtNRB:" oraz rachunek wirtualny w postaci 26 znakowego NRB

19

Pole zawiera prefiks "LP:" oraz LP Sumy Depozytowej (max 25 znaków)
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Przykładowy rekord:
22,,,2017-06-27,KT1105384KT
Za(WWW),Bank
Spółdzielczy,46802500070063870670000010,1290,63,D,PLN,Przedsiębiorstwo Energetyki,j Sp. z o.o.,,, 001105384TT Za f-ry,,,,

4.6.

Wyciąg dla kredytów w formacie PDF

System prezentuje wyciąg do rachunków kredytowych zgodnie z formatem przesłanym przexz Bank.
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5. Własne szablony importu danych
Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie szablonu importu. Dzięki niemu, możliwe jest
zaimportowanie do systemu np. przelewów z własnego formatu plików.
W celu utworzenia własnego szablonu importu należy uzupełnić wartości w trzech sekcjach dedykowanej
formatki:
•

Sekcja określająca typ szablonu – warunkuje wyświetlenie kolejnych pól na formularzu,

•

Sekcja określająca parametry szablonu wraz z jego nazwą,

•
Sekcja definiująca strukturę pliku, określająca, jakie pola powinny być umieszczone w pliku importu wraz
z ich kolejnością.
Ustawienia formatu pliku
Opis poszczególnych opcji określających format importowanego pliku:
Separator danych:
Określa separator danych w pliku. Możliwe wartości to znaki różne od liter, cyfr oraz znaków niedrukowalnych.
Domyślnie: (średnik).
Strona kodowa:
Format kodowania pliku importowanego.
Lista możliwych wartości:
Windows-1250(domyślny)
ISO-8859-2
CP 852
Windows-1252
UTF-8
Separator dziesiętny:
Znak używany do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej w zapisie liczby.
Możliwe wartości:
brak (dwa ostatnie znaki zostaną potraktowane jako miejsca po przecinku)
, przecinek
. kropka

Format daty:
Reprezentacja daty w importowanym pliku.
Możliwe wartości:
rrrr-mm-dd
rr-mm-dd
dd-mm-rrrr
dd-mm-rr
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mm-dd-rrrr
mm-dd-rr
Separator daty:
Znak używany do oddzielenia poszczególnych składowych daty.
Możliwe wartości:
brak
spacja
- myślnik
/ ukośnik
. kropka
, przecinek
: dwukropek
; średnik
Format importu:
Pole które określa w jakim formacie będzie odbywał się import.
Możliwe wartości:
Plik płaski (domyślnie)
XML
XLS
Pola tekstowe w cudzysłowach:
Określa, czy pola tekstowe z importowanego pliku są objęte znakami "". Opcja domyślnie zaznaczona. Pole
niedostępne gdy w polu: format importu wybrano wartość: xml
Pomiń nazwy pól w nagłówku:
W przypadku zaznaczenia system w czasie importu zignoruje dane zawarte w pierwszej linii pliku. Opcja
domyślnie odznaczona. Pole niedostępne, gdy w polu „Format importu” wybrano wartość: xml


Pomiń nazwy pól w stopce:
W przypadku zaznaczenia system w czasie importu zignoruje dane zawarte w określonej ilości
ostatnich linii pliku. Opcja domyślnie odznaczona. Pole niedostępne gdy w polu „Format importu”
wybrano wartość: xml



Liczba linii:
Pole aktywne i wymagane po zaznaczeniu checkboxa w polu: pomiń nazwy pól w stopce. Określa ilość
linii stopki które będą pomijane w czasie importu. Pole niedostępne gdy w polu „Format importu”
wybrano wartość: xml



Indywidualne nazwy tagów:
Pole odpowiada za możliwość zmiany tagu głównego oraz rekordu. Pole niedostępne gdy w polu
„Format importu” wybrano wartość: plik płaski lub XLS
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Tag główny:
Nazwa tagu głównego dla struktury pliku xml. Pole wymagane gdy zaznaczono checkbox: Indywidualne
nazwy rekordów. Pole niedostępne gdy w polu „Format importu” wybrano wartość: plik płaski lub XLS



Tag rekordu:
Nazwa tagu kolejnych rekordów dla struktury pliku xml. Pole wymagane gdy zaznaczono checkbox:
Indywidualne nazwy rekordów. Pole niedostępne gdy w polu „Format importu” wybrano wartość: plik
płaski lub XLS



Struktura pliku:
Określa pola, jakie mają być zaimportowane. Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla
danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy pól, które zostały wybrane dla szablonu.
Pól wymaganych nie można usunąć z tej listy. Ich kolejność musi odzwierciedlać kolejność
występowania w pliku.
Znaki niedozwolone



W poniższych tabelach przedstawiono listę pól, wraz z oznaczeniem ich wymagalności, dostępnych dla
poszczególnych typów plików obsługiwanych przez system.

5.1.

Kontrahenci krajowi

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Skrócona nazwa

TAK

Skrócona nazwa beneficjenta

Pełna nazwa odbiorcy
(pole 1)

TAK

Pełna nazwa beneficjenta – linia1

Adres odbiorcy (linia 1)

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 1

Numer rachunku odbiorcy

TAK

Numer rachunku odbiorcy przelewu

Pełna nazwa odbiorcy
(pole 2)

NIE

Pełna nazwa beneficjenta – linia2

Adres odbiorcy (linia 2)

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 2

Tytuł płatności (linia 1)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 1

Tytuł płatności (linia 2)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 2

Tytuł płatności (linia 3)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 3

Tytuł płatności (linia 4)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 4

Identyfikator podatkowy

NIE

Identyfikator podatkowy
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Sorbnet

NIE

Y/N

Kwota

NIE

Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie przyjmowana
jako PLN. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.

Pole ignorowane

NIE

Pole ignorowane podczas importu.
Może występować wielokrotnie w
strukturze szablonu

Zaufany

NIE

Czy po zaimportowaniu kontrahent
ma być oznaczony jako zaufany (Y/N)

5.2.

Kontrahenci zagraniczni

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Skrócona nazwa

TAK

Nazwa skrócona kontrahenta

Nazwa kontrahenta (linia
1)

TAK

Nazwa kontrahenta (1)

Numer rachunku odbiorcy

TAK

Numer rachunku odbiorcy przelewu

Kod SWIFT banku

TAK

Kod SWIFT Banku kontrahenta

Nazwa kontrahenta (linia
2)

NIE

Nazwa kontrahenta (2)

Adres kontrahenta (linia 1)

NIE

Adres Kontrahenta (1)

Adres kontrahenta (linia 2)

NIE

Adres Kontrahenta (2)

Kwota

NIE

Kwota

Waluta

NIE

Waluta płatności

Tytuł płatności (linia 1)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 1

Tytuł płatności (linia 2)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 2

Tytuł płatności (linia 3)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 3

Tytuł płatności (linia 4)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 4
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Opłaty i prowizje pokrywa

NIE

Sposób pobierania prowizji Możliwa
wartość SHA

System rozliczeń
(SWIFT/SEPA/TARGET2)

NIE

System Rozliczeń

Data waluty

NIE

Data Waluty

Pole ignorowane

NIE

Pole ignorowane podczas importu.
Może występować wielokrotnie w
strukturze szablonu

Data płatności

Nie

Data płatności

5.3.

Kontrahenci Podatkowi
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Nazwa skrócona

TAK

Nazwa skrócona

Numer rachunku US

TAK

Numer rachunku

Nazwa organu (linia 1)

TAK

Nazwa organu skarbowego (1)

Nazwa organu (linia 2)

NIE

Nazwa organu skarbowego (2)

Adres US (linia 1)

NIE

Adres organu skarbowego(1)

Adres US (linia 2)

NIE

Adres organu skarbowego(2)

Kwota

NIE

Kwota przelewu

Typ identyfikatora

NIE

Typ identyfikatora (N,P,R,1,2,3)

NIP lub identyfikator
uzupelniajacy
zobowiazanego

NIE

Identyfikator

Rok okresu zobowiązania

NIE

Rok zobowiązania

Typ okresu zobowiazania

NIE

Typ okresu zobowiązania

Numer okresu
zobowiązania (pole 1)

NIE

Numer okresu zobowiązania (1)

Numer okresu
zobowiązania (pole 2)

NIE

Numer okresu zobowiązania (2)
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Symbol formularza lub
płatności

NIE

Symbol podstawy płatności

Identyfikacja zobowiązania

NIE

Identyfikator zobowiązania

Kontrahent zaufany

NIE

Czy kontrahent zaufany („T”lub ”N”)

Pole ignorowane

NIE

Pole ignorowane (może występować
wielokrotnie)

5.4.

Krajowy
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Rachunek zleceniodawcy

TAK

Numer rachunku zleceniodawcy
przelewu

Nazwa odbiorcy (linia 1)

TAK*

Nazwa odbiorcy przelewu – linia 1

Numer rachunku odbiorcy

TAK

Numer rachunku odbiorcy przelewu

Kwota

TAK

Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie przyjmowana
jako PLN. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.

Tytuł płatności (linia 1)

TAK**

Tytuł płatności przelewu – linia 1

Nazwa odbiorcy (linia 2)

NIE

Nazwa odbiorcy przelewu – linia 2

Adres odbiorcy (linia 1)

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 1

Adres odbiorcy (linia 2)

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 2

Data płatności

NIE

Data zlecenia. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości

Tytuł płatności (linia 2)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 2

Tytuł płatności (linia 3)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 3

Tytuł płatności (linia 4)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 4

Sorbnet

NIE

Możliwe wartości Y/N
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Pole ignorowane

NIE

Pole ignorowane podczas importu.
Może występować wielokrotnie w
strukturze szablonu

Referencje

NIE

Referencje klienta

Numer rachunku przelewu
zasilającego

NIE

Numer rachunku dla przelewu
zasilającego

Kwota przelewu
zasilającego

NIE

Kwota przelewu zasilającego

Waluta przelewu
zasilającego

NIE

Waluta przelewu zasilającego

Pełna nazwa odbiorcy

NIE

Pole 4x35 znaków. Możliwy
dodatkowy podział znakami „|”(Pipe)
max co 35 znaków

Pełny tytuł płatności

NIE

Pole 4x35 znaków. Możliwy
dodatkowy podział znakami „|”(Pipe)
max co 35 znaków

*) Pole występuje zamiennie z polem Pełna nazwa odbiory
**) Pole występuje zamiennie z polem Pełny tytuł płatności

5.5.

Krajowy MPP
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Rachunek zleceniodawcy *

TAK

Numer rachunku zleceniodawcy
przelewu

Nazwa odbiorcy (linia 1) *

TAK

Nazwa odbiorcy przelewu – linia 1

Nazwa odbiorcy (linia 2)

NIE

Nazwa odbiorcy przelewu – linia 2

Numer rachunku
odbiorcy *

TAK

Numer rachunku odbiorcy przelewu

Kwota brutto *

TAK

Odpowiednik pola Kwota dla
przelewu krajowego

Tytuł płatności (linia 1)

NIE

Maksymalna długość 33 znaki. Dla
płatności podzielonej tylko linia 1.
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Tytuł MPP *

TAK

Zawartość pola musi być zgodna z
formatem
/VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/
33a
Pole niewymagane jeśli w szablonie
wybrano pola Kwota VAT,
Identyfikator podatkowy, Numer
faktury, Tytuł płatności (linia 1).

Kwota VAT *

TAK/NIE

Pole wymagane jeśli nie wybrano
Tytuł MPP.
Kwota VAT < = Kwota brutto

Identyfikator podatkowy *

TAK/NIE

Pole wymagane jeśli nie wybrano
Tytuł MPP

Numer faktury*

TAK/NIE

Pole wymagane jeśli nie wybrano
Tytuł MPP

Adres odbiorcy (linia 1)

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 1

Adres odbiorcy (linia 2)

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 2

Pełna nazwa odbiorcy *

TAK/NIE

Pole wymagane jeśli nie wybrano
Nazwa odbiorcy (linia 1). Zasada
działania identyczna jak w przypadku
przelewów krajowych.

Data płatności

NIE

Data zlecenia. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości

Sorbnet

NIE

Możliwe wartości Y/N

Referencje

NIE

Referencje klienta

Pole ignorowane

NIE

Pole ignorowane podczas importu.
Może występować wielokrotnie w
strukturze szablonu

Szablon zawiera dedykowane pola dla płatności podzielonej: Kwota VAT, Identyfikator podatkowe, Numer
faktury lub Tytuł MPP. Zmiennie w szablonie wygnane są pola Kwota VAT, Identyfikator podatkowe, Numer
faktury lub Tytuł MPP.
Jeśli w szablonie użyto pola Tytuł MPP to każda sekcja musi być oddzielona prefiksem. Zawartość pola musi być
zgodna z formatem /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a
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5.6.

US
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Rachunek zleceniodawcy

TAK

Numer
rachunku
przelewu

zleceniodawcy

Numer rachunku US

TAK

Numer rachunku Urzędu Skarbowego

Nazwa
organu
podatkowego (linia 1)

TAK

Nazwa Urzędu Skarbowego(1)

Kwota

TAK

Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie przyjmowana
jako PLN. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.

Typ identyfikatora

TAK

N - NIP, R - REGON, P – PESEL, 1 –
Dowód osobisty, 2 – Paszport, 3 – Inny)

NIP
lub
identyfikator
uzupełniający
zobowiązanego

TAK

Wartość identyfikatora

Symbol formularza
płatności

lub

TAK

Symbol formulrza

Nazwa
organu
podatkowego (linia 2)

NIE

Nazwa Urzędu Skarbowego(2)

Adres US (linia 1)

NIE

Adres Urzędu Skarbowego

Adres US (linia 2)

NIE

Adres Urzędu Skarbowego

Data płatności

NIE

Data zlecenia. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości

Rok okresu zobowiązania

NIE

Rok okresu zobowiązania

Typ okresu zobowiązania

NIE

Typ okresu zobowiązania

Numer
okresu
zobowiązania(pole 1)

NIE

Numer okresu zobowiązania (1)

Numer
okresu
zobowiązania (pole 2)

NIE

Numer okresu zobowiązania (2)

Identyfikacja zobowiązania

NIE

Identyfikator zobowiązania

Pole ignorowane

NIE

Pole ignorowane podczas importu.
Może występować wielokrotnie w
strukturze szablonu

Numer rachunku przelewu
zasilającego

NIE

Numer rachunku zasilającego
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Kwota
zasilającego

przelewu

NIE

Kwota przelewu zasilającego

Waluta
zasilającego

przelewu

NIE

Waluta przelewu zasilającego

Nie

Pole z referencjami przelewu

Referencje

Uwaga: Dla szablonów własnych US należy uzupełnić co najmniej pola: Nazwa organu
(linia 1), Adres US (linia 1). Jeśli wskazane pola nie będą uzupełnione rekord nie
zostanie zaimportowany.

5.7.

Przelew wewnętrzny
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Rachunek zleceniodawcy

TAK

Numer rachunku zleceniodawcy
przelewu

Nazwa odbiorcy (linia 1)

TAK

Nazwa odbiorcy przelewu – linia 1

Adres odbiorcy (linia 1)

TAK

Adres odbiorcy przelewu – linia 1

Numer rachunku odbiorcy

TAK

Numer rachunku odbiorcy przelewu

Kwota

TAK

Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie przyjmowana
jako PLN. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.

Tytuł płatności (linia 1)

TAK

Tytuł płatności przelewu – linia 1

Nazwa odbiorcy (linia 2)

NIE

Nazwa odbiorcy przelewu – linia 2

Adres odbiorcy (linia 2)

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 2

Data płatności

NIE

Data zlecenia. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości

Tytuł płatności (linia 2)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 2

Tytuł płatności (linia 3)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 3

Tytuł płatności (linia 4)

NIE

Tytuł płatności przelewu – linia 4

Sorbnet

NIE

Możliwe wartości Y/N
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Pole ignorowane

5.8.

NIE

Pole ignorowane podczas importu.
Może występować wielokrotnie w
strukturze szablonu

Przelew wewnętrzny MPP

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Rachunek
zleceniodawcy *

TAK

Numer rachunku rozliczeniowego
powiązany z rachunkiem VAT.

Nazwa odbiorcy (linia 1) *

TAK

Nazwa odbiorcy przelewu – linia 1

Nazwa odbiorcy (linia 2)

NIE

Nazwa odbiorcy przelewu – linia 2

Numer rachunku odbiorcy *

TAK

Numer rachunku odbiorcy. Przelew na
rachunek:


Rachunek własny. Numer
rachunku rozliczeniowego
powiązany z rachunkiem innym
niż rachunek zleceniodawcy.



Rachunek BGK. Numer
rachunku rozliczeniowego BGK
należący do innej firmy niż
rachunek zleceniodawcy.

Tytuł płatności (linia 1)

TAK

Maksymalna długość 33 znaki. Dla
płatności podzielonej tylko linia 1.

Tytuł MPP *

TAK

Zawartość pola musi być zgodna z
formatem
/VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a
Pole niewymagane jeśli w szablonie
wybrano pola Kwota VAT, Identyfikator
podatkowy, Numer faktury, Tytuł
płatności (linia 1).

Kwota brutto *

TAK

Pole wymagane. Przelew na rachunek:


Rachunek własny
Kwota brutto= Kwota VAT
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Rachunek BGK

0,00 < Kwota VAT <= Kwota
brutto

Kwota VAT *

TAK/NIE

Pole wymagane jeśli nie wybrano Tytuł
MPP.
Kwota VAT = Kwota brutto.

Identyfikator podatkowy *

TAK/NIE

Pole wymagane jeśli nie wybrano Tytuł
MPP

Numer faktury*

TAK/NIE

Pole wymagane jeśli nie wybrano Tytuł
MPP

Adres odbiorcy (linia 1)*

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 1

Adres odbiorcy (linia 2)

NIE

Adres odbiorcy przelewu – linia 2

Data płatności

NIE

Data zlecenia. Konieczne jest
przekazanie ważnej wartości

Referencje

NIE

Pole z referencjami przelewu

Pole ignorowane

NIE

Pole ignorowane podczas importu.
Może występować wielokrotnie w
strukturze szablonu

Szablon zawiera dedykowane pola dla płatności podzielonej: Kwota VAT, Identyfikator podatkowe, Numer
faktury lub Tytuł MPP. Zmiennie szablonie wygnane są pola Kwota VAT, Identyfikator podatkowe, Numer
faktury lub Tytuł MPP.
Jeśli w szablonie użyto pola Tytuł MPP to każda sekcja musi być oddzielona prefiksem. Zawartość pola musi być
zgodna z formatem /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a

5.9.

Przelew zagraniczny

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Numer rachunku nadawcy

TAK

Numer rachunku nadawcy

Adres kontrahenta (linia 1)

TAK

Adres Kontrahenta (1)

Numer rachunku odbiorcy

TAK

Numer rachunku kontrahenta
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Nazwa kontrahenta (linia
1)

TAK *

Nazwa kontrahenta (1)

Kod SWIFT / BIC /Numer
korespondencyjny Banku

TAK

Kod Banku

Kwota

TAK

Kwota przelewu

Waluta

TAK

Waluta przelewu

System
rozliczeń
(SWIFT/SEPA/TARGET)

NIE

System rozliczeń

Data waluty (data)

TAK

Data waluty

Tytuł płatności (linia 1)

TAK **

Tytuł płatności(1)

Data transakcji

TAK

Data transakcji

Opłaty i prowizje pokrywa

TAK

Sposób pokrycia prowizji (SHA)

Nazwa kontrahenta (linia
2)

NIE

Nazwa kontrahenta(2)

Adres kontrahenta (linia 2)

NIE

Adres kontrahenta(2)

Tytuł płatności (linia 2)

NIE

Tytuł płatności(2)

Tytuł płatności (linia 3)

NIE

Tytuł płatności(3)

Tytuł płatności (linia 4)

NIE

Tytuł płatności(4)

Referencje

NIE

Referencje płatności

Opłaty i prowizje z
rachunku

NIE

Numer rachunku do pokrycia prowizji

Pole ignorowane

NIE

Pole ignorowane – może wystąpić
wielokrotnie w strukturze

Numer rachunku przelewu
zasilającego

NIE

Numer rachunku przelewu
zasilającego

Kwota przelewu
zasilającego

NIE

Kwota przelewu zasilającego

Waluta przelewu
zasilającego

NIE

Waluta przelewu zasilającego
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Pełna nazwa odbiorcy

NIE

Pole 4x35 znaków. Możliwy
dodatkowy podział znakami „|”(Pipe)
max co 35 znaków

Pełny tytuł płatności

NIE

Pole 4x35 znaków. Możliwy
dodatkowy podział znakami „|”(Pipe)
max co 35 znaków

*) Pole występuje zamiennie z polem Pełna nazwa odbiory
**) Pole występuje zamiennie z polem Pełny tytuł płatności

5.10.

Import Poleceń Zapłaty
Nazwa pola

Wymagane

Opis

TAK

Identyfikator z upoważnienia (zgody
na obciążanie rachunku) jaką odbiorca
podpisuje z płatnikiem

TAK

Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane
po kropce lub po przecinku (w
zależności od ustawień szablonu)

TAK

Nazwa kontrahenta. Pole może być
powielane

TAK

Identyfikator Odbiorcy (Zwyczajowo
dla rezydentów NIP)

TAK

Rachunek kontrahenta zgodny ze
standardem NRB

TAK

Rachunek zleceniodawcy zgodny ze
standardem NRB

TAK

Szczegóły zlecenia

NIE

Adres zleceniodawcy. Pole może być
powielane

NIE

Data wykonania zlecenia w formacie
zgodnym z parametrami szablonu.

NIE

Nazwa miejscowości kontrahenta.
Pole może być powielane.

Nazwa zleceniodawcy

NIE

Nazwa zleceniodawcy.

Tytuł płatności

NIE

Tytuł płatności

Identyfikator płatności

Kwota

Nazwa kontrahenta

Identyfikator Odbiorcy

Rachunek kontrahenta

Rachunek zleceniodawcy
Szczegóły płatności
Adres zleceniodawcy

Data realiIzacji

Miejscowość kontrahenta
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Ulica kontrahenta

NIE

Pole adresowe – ulica kontrahenta

Pole Ignorowane

NIE

Pole ignorowane

89

6. Własne szablony eksportu danych
Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie szablonu eksportu, który następnie może zostać użyty
podczas eksportu danych w systemie.
W celu utworzenia własnego szablonu eksportu należy uzupełnić wartości w trzech sekcjach dedykowanej
formatki:
•

Sekcja określająca typ zlecenia – warunkuje wyświetlenie kolejnych pól na formularzu,

•

Sekcja określająca parametry szablonu wraz z jego nazwą,

•
Sekcja definiująca strukturę pliku, określająca, jakie pola powinny być umieszczone w pliku eksportu
wraz z ich kolejnością.
Ustawienia formatu pliku
Opis poszczególnych opcji określających format eksportowanego pliku:


Separator danych:
Określa separator danych w pliku. Możliwe wartości to znaki różne od liter, cyfr oraz znaków
niedrukowalnych. Domyślnie: ; (średnik).



Strona kodowa:
Format kodowania pliku eksportowanego.
Lista możliwych wartości:
o Windows-1250(domyślny)
o ISO-8859-2
o CP 852
o Windows-1252
o UTF-8



Separator dziesiętny:
Znak używany do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej w zapisie liczby.
Możliwe wartości:
o brak (dwa ostatnie znaki zostaną potraktowane jako miejsca po przecinku)
o , przecinek (domyślnie)
o . kropka



Format daty:
Reprezentacja daty w eksportowanym pliku.
Możliwe wartości:
o rrrr-mm-dd (domyślnie)
o rr-mm-dd
o dd-mm-rrrr
o dd-mm-rr
o mm-dd-rrrr
o mm-dd-rr



Separator daty:
Znak używany do oddzielenia poszczególnych składowych daty.
Możliwe wartości:
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o
o
o
o
o
o
o
o

brak
spacja
– myślnik (domyślnie)
/ ukośnik
. kropka
, przecinek
: dwukropek
; średnik



Format eksportu:
Pole które określa, w jakim formacie będzie odbywał się eksport.
Możliwe wartości:
o Plik płaski (domyślnie)
o XML
o XLS
o PDF



Miejsce eksportu:
Pole określające, gdzie mają być dostępne wygenerowane pliki eksportu.
Możliwe wartości:
o System NBE :
W przypadku eksportu synchronicznego plik zostanie wygenerowany natychmiast po
wybraniu akcji eksportuj. W przypadku eksportu asynchronicznego plik zostanie
wygenerowany po określonym czasie, zależnym od ilości eksportowanych danych.
o Email, zgodny z podanym w ustawieniach użytkownika systemu NBE
Cyklicznie – oznacza możliwość cyklicznego generowania plików exportu w określonym interwale
godzin, dni i miesięcy





Pola tekstowe w cudzysłowach:
Określa, czy pola tekstowe z importowanego pliku są objęte znakami "". Opcja domyślnie zaznaczona.
Pole niedostępne, gdy w polu „Format exportu” wybrano wartość: xml lub xls



Dodaj nazwy pól w nagłówku:
Do pliku eksportu dodawany jest nagłówek zawierający nazwy pól.



Indywidualne nazwy tagów:
Pole odpowiada za możliwość zmiany tagu głównego oraz rekordu



Tag główny:
Nazwa tagu głównego dla struktury pliku xml. Pole wymagane gdy zaznaczono checkbox
„Indywidualne nazwy rekordów”



Tag rekordu:
Nazwa tagu kolejnych rekordów dla struktury pliku xml. Pole wymagane, gdy zaznaczono checkbox
„Indywidualne nazwy rekordów”



Struktura pliku:

91

Określa pola, jakie mają znaleźć się w eksportowanym pliku. Lewa lista zawiera nazwy wszystkich
dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy pól, które zostały
wybrane dla szablonu. Ich kolejność odzwierciedla kolejność występowania w pliku.
W poniższych tabelach przedstawiono listę pól, możliwych do zdefiniowania dla poszczególnych eksportów.

6.1.

Historia Rachunku

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Data księgowania

NIE

Data księgowania

Data operacji

NIE

Data operacji

Rachunek

NIE

Numer rachunku beneficjenta a

Nazwa i adres odbiorcy /
nadawcy (1)

NIE

Nazwa i adres odbiorcy/nadawcy

Nazwa i adres odbiorcy /
nadawcy (2)

NIE

Nazwa i adres odbiorcy/nadawcy

Nazwa i adres odbiorcy /
nadawcy (3)

NIE

Nazwa i adres odbiorcy/nadawcy

Nazwa i adres odbiorcy /
nadawcy (4)

NIE

Nazwa i adres odbiorcy/nadawcy

Tytuł operacji (6 pól)

NIE

Tytuł operacji

Kwota

NIE

Kwota transakcji

Waluta

NIE

Waluta transakcji

Saldo po operacji

NIE

Saldo po operacji

Kod operacji

NIE

Kod operacji

Rachunek Wirtualny

NIE

Numer rachunku wirtualnego

Dla przelewów z płatnością podzieloną zakres dostępnych w szablonie pól nie ulega zmianie.
Zakres zmian:
•
Pole „Tytuł operacji - Dla przelewów z płatnością podzieloną tytuł płatności będzie prezentowany w
formacie: /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a
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6.2.

Historia zleceń
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Rachunek obciążany

NIE

Numer rachunku obciążanego

Nazwa odbiorcy

NIE

Nazwa odbiorcy przelewu

Adres odbiorcy

NIE

Adres odbiorcy przelewu

Rachunek odbiorcy

NIE

Numer rachunku odbiorcy przelewu

Tytuł płatności

NIE

Tytuł płatności przelewu

Data

NIE

Data zlecenia

Kwota

NIE

Kwota zlecenia

Status

NIE

Status zlecenia

Rodzaj zlecenia

NIE

Rodzaj zlecenia

Kod operacji

NIE

Dla przelewów z płatnością podzieloną zakres dostępnych w szablonie pól nie ulega zmianie.
Zakres zmian:
•

Pole „Rodzaj zlecenie” - zostaną zaprezentowane nowe typy zleceń dla płatności podzielonej.

•
Pole „Tytuł płatności” - Dla przelewów z płatnością podzieloną tytuł płatności będzie prezentowany w
formacie: /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a

6.3.

Kody operacji

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Kod operacji

NIE

Kod operacji

Kod operacji użytkownika

NIE

Kod operacji zdef. Użytkownika

Opis

NIE

Opis operacji
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6.4.

Kontrahenci krajowi
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Unikalna nazwa

NIE

Wartość równa polu „Skrócona
nazwa”

Kwota

NIE

Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie przyjmowana
jako PLN

Zaufany

NIE

Tytuł płatności

NIE

Tytuł płatności

Skrócona nazwa

NIE

Nazwa skrócona kontrahenta

Pełna nazwa odbiorcy
(pole 1)

NIE

Pełna nazwa odbiorcy(pole 1)

Pełna nazwa odbiorcy
(pole 2)

NIE

Pełna nazwa odbiorcy(pole 1)

Numer rachunku odbiorcy

NIE

Numer rachunku odbiorcy

Adres odbiorcy (pole 1)

NIE

Adres odbiorcy (pole 1)

Adres odbiorcy (pole 2)

NIE

Adres odbiorcy (pole 2)

Identyfikator podatkowy

NIE

Identyfikator podatkowy

6.5.

Kontrahenci zagraniczni

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Nazwa beneficjenta

NIE

Nazwa benficjenta

Nazwa kontrahenta(linia 1)

NIE

Nazwa Kontrahenta (1)

Nazwa kontrahenta(linia
2)

NIE

Nazwa Kontrahenta (1)
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Adres
kontrahenta (linia 1)

NIE

Adres kontrahenta (1)

Adres kontrahenta (linia 2)

NIE

Adres kontrahenta (1)

Numer rachunku odbiorcy

NIE

Numer rachunku

Data przelewu

NIE

Data przelewu

Kwota

NIE

Kwota

Waluta

NIE

Waluta przelewu

Tytuł płatności (linia 1)

NIE

Tytuł płatności (1)

Tytuł płatności (linia 2)

NIE

Tytuł płatności (2)

Tytuł płatności (linia 3)

NIE

Tytuł płatności (3)

Tytuł płatności (linia 4)

NIE

Tytuł płatności (4)

Kod SWIFT / BIC Banku

NIE

Kod Banku

6.6.

Raport konsolidacji

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Numer

NIE

Numer

Rachunek konsolidowany

NIE

Numer rachunku konsolidowanego

Saldo przed konsolidacją

NIE

Saldo przed konsolidacja

Przepływ konsolidacji

NIE

Przepływ konsolidacji

Saldo po konsolidacji

NIE

Saldo po konsolidacji

Przepływ dekonsolidacji

NIE

Przepływ dekonsolidacji

Odsetki naliczone

NIE

Odesetki

Odsetki skapitalizowane

NIE

Odestki skapitalizowane

Oprocentowanie WN

NIE

Wysokość Oprocentowania
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Oprocentowanie MA

NIE

Wysokość Oprocentowania

Data konsolidacji

NIE

Data

6.7.

Słownik banków krajowych
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Numer rozliczeniowy

NIE

Numer rozliczeniowy

Nazwa banku

NIE

Nazwa banku

6.8.

Słownik urzędów skarbowych
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Nazwa

NIE

Nazwa Urzędu Skarbowego

Miejscowość

NIE

Nazwa miejscowości

Typ podatku

NIE

Typ podatku

Data ważności od

NIE

Umożliwia wprowadzenie kryterium
czasowego

Data ważności do

NIE

Umożliwia wprowadzenie kryterium
czasowego

6.9.

Export kontrahentów SIMP

Nazwa pola

Wymagane
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Opis

Firna

NIE

Modulo Firmy

Nazwa firmy

NIE

Nazwa Firmy

Maska

NIE

Maska Kontrahenta

Identyfikator kontrahenta

NIE

Identyfikator Kontrahenta

Numer rachunku
wirtualnego

NIE

Numer rachunku

Nazwa Kontrahenta

NIE

Nazwa kontrahenta

6.10.

Kalendarz dni wolnych

Nazwa pola

Wymagane

Opis

Data

NIE

Data

Flaga czy jest dniem
wolnym

NIE

Informacja czy jest dniem wolnym

6.11.

Deklaracje w przelewie US
Nazwa pola

Wymagane

Opis

Kod

NIE

Kod

Symbol

NIE

Symbol deklaracji
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6.12. Raport sum depozytowych – rozszerzona obsługa
Nazwa pola

Opis pola

Identyfikator sumy depozytowej

Identyfikator sumy depozytowej

Opis mikrorachunku

Opis mikrorachunku

TYP_PODMIOTU

Rodzaj podmiotu którego dotyczy
sprawa możliwe wartości:




Osoba fizyczna
Osoba prawna
Podmiot publiczny

NAZWA WŁAŚCICELA

Nazwa
właściciela
głównego

rachunku

RACHUNEK_SDS

Rachunek "główny" do którego
"podpięty" jest mikrorachunek

RACHUNEK

Mikrorachunek

WALUTA

Waluta

STATUS

Status mikrorachunku

KAPITAL

Wysokość kapitału z dnia bilansu
otwarcia
oraz ewentualne dopłaty po bilansie
otwarcia

SALDO_WYP

Saldo do wypłaty bieżącej

ODSETKI

Odsetki bieżące

SALDO

Saldo księgowe

WPLATY

Wpłaty

OBCIAZENIA_KAPITALU

Obciążenie kapitału

ODS_SKAPIT

Wartość odsetek skapitalizowanych

ODS_NAL_BO

Wartość odsetek BO

ODS_SK_NAL_PO_BO

Wartość odsetek po BO
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ODS_KAP

Odsetki naliczone i dopisane w
ostatnim procesie kapitalizacji

OBCIAZENIA_ODSETEK

Suma obciążenia odsetek należnych
interesantowi na dzień bilansu
otwarcia oraz obciążenia odsetek
skapitalizowanych po bilansie
otwarcia.

OBC_DEPOZYT

Wypłaty łącznie

DEPOZYT DATA

Data założenia mikrorachunku

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU
_1

Pierwsza linia pola z tytułem
przelewu
który
spowodował
automatyczne
zarejestrowanie
sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU
_2

Druga linia pola z tytułem przelewu
który spowodował automatyczne
zarejestrowanie sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU
_3

Trzecia linia pola z tytułem przelewu
który spowodował automatyczne
zarejestrowanie sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU
_4

Czwarta linia pola z tytułem
przelewu
który
spowodował
automatyczne
zarejestrowanie
sumy depozytowej

DANE_DODATKOWE_1

Dane
dodatkowe
sumy
depozytowej – pierwsza linia

DANE_DODATKOWE_2

Dane
dodatkowe
depozytowej – druga linia

sumy

DANE_DODATKOWE_3

Dane
dodatkowe
depozytowej – trzecia linia

sumy

DANE_DODATKOWE_4

Dane
dodatkowe
depozytowej – czwarta linia

sumy

6.13. Raport sum depozytowych – standardowa
obsługa
Nazwa pola

Opis Pola
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Identyfikator sumy depozytowej

Identyfikator sumy depozytowej

Opis mikrorachunku

Opis mikrorachunku

TYP_PODMIOTU

Rodzaj podmiotu którego dotyczy
sprawa możliwe wartości:




Osoba fizyczna
Osoba prawna
Podmiot publiczny

NAZWA_WLASCICIELA

Nazwa
właściciela
głównego

RACHUNEK_SDS

Rachunek "główny" do którego
"podpięty" jest mikrorachunek

RACHUNEK

Mikrorachunek

WALUTA

Waluta mikrorachunku

STATUS

Status mikrorachunku

KAPILTAL

Wysokość kapitału z dnia bilansu
otwarcia oraz ewentualne dopłaty
po bilansie otwarcia

SALDO_WYP_CAL

Saldo wypłaty całkowitej

ODSETKI

Suma odsetek naliczonych w trybie
codziennym od ostatniej kapitalizacji

SALDO

Saldo księgowe

ODS_SKAPIT

Odsetki
skapitalizowane
od
początku
istnienia
sumy
depozytowej

ODSETKI_NAL_BO

Odsetki należne na dzień BO.

ODS_SK_NAL_PO_BO

Skapitalizowane odsetki należne po
BO

ODS_KAP

Odsetki naliczone i dopisane w
ostatnim procesie kapitalizacji.

DEPOZYT_DATA

Data założenia mikrorachunku

OBC_DEPOZYT

Obciążenia depozytu
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rachunku

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_1

Pierwsza linia pola z tytułem
przelewu
który
spowodował
automatyczne
zarejestrowanie
sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_2

Druga linia pola z tytułem przelewu
który spowodował automatyczne
zarejestrowanie sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_3

Trzecia linia pola z tytułem przelewu
który spowodował automatyczne
zarejestrowanie sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_4

Czwarta linia pola z tytułem
przelewu
który
spowodował
automatyczne
zarejestrowanie
sumy depozytowej

DANE_DODATKOWE_1

Dane dodatkowe sumy depozytowej
– pierwsza linia

DANE_DODATKOWE_2

Dane dodatkowe sumy depozytowej
– druga linia

DANE_DODATKOWE_3

Dane dodatkowe sumy depozytowej
– trzecia linia

6.14. Raport sum depozytowych MF – rozszerzona
obsługa
Nazwa pola

Opis pola

Identyfikator sumy depozytowej

Identyfikator sumy depozytowej

Opis mikrorachunku

Opis mikrorachunku

TYP_PODMIOTU

Rodzaj podmiotu którego dotyczy sprawa
możliwe wartości:




SEKTOR_KOD

Osoba fizyczna
Osoba prawna
Podmiot publiczny

Sektor/Podsektor podmiotu
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NAZWA_WŁASCICIELA

Nazwa właściciela rachunku głównego

RACHUNEK_SDS

Rachunek "główny" do którego "podpięty"
jest mikrorachunek

RACHUNEK

Mikrorachunek

WALUTA

Waluta mikrorachunu

STATUS

Status mikrorachunku

KAPITAL

Wysokość kapitału z dnia bilansu otwarcia
oraz ewentualne dopłaty po bilansie
otwarcia

SALDO_WYP

Saldo wypłaty całkowitej

ODSETKI

Warość odesetek bieżących

SALDO

Saldo księgowe

ODS_SKAPIT

Odsetki skapitalizowane od
istnienia sumy depozytowej.

ODS_NAL_BO

Odsetki należne na dzień BO

ODS_SK_NAL_PO_BO

Skapitalizowane odsetki należne po BO.

ODS_KAP

Odsetki naliczone i dopisane w ostatnim
procesie kapitalizacji.

OBCIAZENIA_DEPOZYT

Obciążenia depozytu

DEPOZYT_DATA

Data założenia mikrorachunku

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_1

Pierwsza linia pola z tytułem przelewu który
spowodował automatyczne zarejestrowanie
sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_2

Druga linia pola z tytułem przelewu który
spowodował automatyczne zarejestrowanie
sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_3

Trzecia linia pola z tytułem przelewu który
spowodował automatyczne zarejestrowanie
sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_4

Czwarta linia pola z tytułem przelewu który
spowodował automatyczne zarejestrowanie
sumy depozytowej
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początku

DANE_DODATKOWE_1

Dane dodatkowe sumy depozytowej –
pierwsza linia

DANE_DODATKOWE_2

Dane dodatkowe sumy depozytowej – druga
linia

DANE_DODATKOWE_3

Dane dodatkowe sumy depozytowej –
trzecia linia

DANE_DODATKOWE_4

Dane dodatkowe sumy depozytowej –
czwarta linia

6.15. Raport sum depozytowych – MF –
standardowa obsługa
Opis Pola
Identyfikator sumy depozytowej

Identyfikator sumy depozytowej

Opis mikrorachunku

Opis mikrorachunku

TYP_PODMIOTU

Rodzaj
podmiotu
dotyczy
sprawa
wartości:




którego
możliwe

Osoba fizyczna
Osoba prawna
Podmiot publiczny

SEKTOR_KOD

Sektor/podsektor podmiotu

NAZWA_WLASCICIELA

Nazwa właściciela
głównego

RACHUNEK_SDS

Rachunek "główny" do którego
"podpięty" jest mikrorachunek

RACHUNEK

Mikrorachunek

WALUTA

Waluta mikrorachunku

STATUS

Status mikrorachunku

KAPITAL

Wysokość kapitału z dnia bilansu
otwarcia
oraz
ewentualne
dopłaty po bilansie otwarcia
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rachunku

SALDO_WYP_CAL

Saldo wypłaty całkowitej

ODSETKI

Suma odsetek naliczonych w
trybie codziennym od ostatniej
kapitalizacji

SALDO

Saldo księgowe

ODS_SKAPIT

Odsetki skapitalizowane od
początku
istnienia
sumy
depozytowej.

ODS_NAL_BO

Odsetki należne na dzień BO.
Wartość prezentowania wraz z
walutą rachunku.

ODS_SK_NAL_PO_BO

Skapitalizowane odsetki należne
po BO. Wartość prezentowania
wraz z walutą rachunku

ODS_KAP

Odsetki naliczone i dopisane w
ostatnim procesie kapitalizacji.

OBC_DEPOZYTU

Obciążenia depozytu.

DEPOZYT_DATA

Data założenia mikrorachunku

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_1

Pierwsza linia pola z tytułem
przelewu który spowodował
automatyczne zarejestrowanie
sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_2

Druga linia pola z tytułem
przelewu który spowodował
automatyczne zarejestrowanie
sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_3

Trzecia linia pola z tytułem
przelewu który spowodował
automatyczne zarejestrowanie
sumy depozytowej

TYTUŁ_PIERWSZEGO_PRZELEWU_4

Czwarta linia pola z tytułem
przelewu który spowodował
automatyczne zarejestrowanie
sumy depozytowej

DANE_DODATKOWE_1

Dane
dodatkowe
sumy
depozytowej – pierwsza linia
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DANE_DODATKOWE_2

Dane
dodatkowe
sumy
depozytowej – druga linia

DANE_DODATKOWE_3

Dane
dodatkowe
sumy
depozytowej – trzecia linia

DANE_DODATKOWE_4

Dane
dodatkowe
sumy
depozytowej – czwarta linia

6.16.

Raport sum depozytowych Zakładów Karnych

Nazwa pola

Opis pola

Nazwa właściciela

Nazwa właściciela przypisanego do
zakładu karnego

RACHUNEK_SDZK

Rachunek "główny" do którego
"podpięty" jest mikrorachunek

RACHUNEK

Mikrorachunek

WALUTA

Waluta mikrorachunku

IDO

Numer zakładu karnego

STATUS

Status mikrorachunku

TYP_PODMIOTU

Rodzaj podmiotu

DEPOZYT_DATA

Data założenia mikrorachunku

POPRZEDNI_RACHUNEK

NRB mikrorachunku z poprzedniego
zakładu karnego, z którego osadzony
został przeniesiony.

DATA)REAKTYWACJI

Data reaktywacji mikrorachunku.

SALDO

Saldo

KAPITAL

Całkowita
suma
mikrorachunek.

ODS_SKAPIT

Skapitalizowane
osadzonemu

ODS_KAP

Odsetki naliczone i dopisane w
ostatnim procesie kapitalizacji
105

wpłat

odsetki

na

należne

OBC_DEPOZYT

6.17.

Całkowita suma wypłat dokonanych z
mikrorachunku

Raport wypłat z mikrorachunków SDS

Zawiera informacje o każdym zrealizowanym w podanym okresie przelewie z sumy depozytowej SD należącej do
rachunku zbiorczego SDS określonego w parametrach raportu.

Nazwa pola

Tag dostępny w formacie XML

Mikrorachunek

RACHUNEK_WIRTUALNY

Opis

SYGNATURA

Data wypłaty

DATA_WYPLATY

Kwota przelewu

KWOTA

Kapitał

KAPITAL

Odsetki

ODSETKI

Odbiorca przelewu.

ODBIORCA
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7. Import wypłat SDS
7.1.
Wypłaty w PLN
7.1.1.
Format CSV
Dla obsługi wypłatw formacie CSV przygotowano następujące formaty importu






Format CSV 10 kolumn
Format CSV 13 kolumn (rozbita nazwa kontrahenta)
Format CSV 13 kolumn (rozbita treść operacji)
Format CSV 16 kolumn (rozbta zarówno nazwa jak i treść wypłaty)

Informacja o pojedynczej sumie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z
pól zawierających dane sumy depozytowej.
Znak rozdzielający „;” - średnik
Pola występują w pliku w określonej kolejności.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2
Typy danych stosowane przy opisie pól :
N – pole numerzyczne
C – pole tekstowe
D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień,

Lp

Pole

Długość

Typ

Opis pola

1

Referencja

16

C

Referencje własne klienta

2

rachunek do
obciążenia

34

N

Numer rachunku do obciążania - NRB rachunku
wirtualnego sumy depozytowej

3

Likwidacja

1

N

Typ wypłaty sumy depozytowej: Częściowa (wartość 0)
lub całkowita (wartość 1)

4

Nazwa

140

C

Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako
separatory wierszy
Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1,
nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde
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5

Rachunek

34

C

Numer rachunku kontrahenta

6

Kwota

12/2

C

Kwota przelewu wypłaty sumy depozytowej. Kwota nie
może być większa niż saldo sumy depozytowej. . Dla typu
wypłaty całkowita nie jest weryfikowane wypełnienie
kwoty w pliku, system wypełnia kwotę przelewu
automatycznie.

7

Tresc

140

C

Tytuł przelewu wypłaty sumy depozytowej 4x35 znaków,
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako
separatory wierszy. Zamiast pola tresc dla sum
depozytowych mogą wystąpić cztery pola tresc1,
tresc2, tresc3, tresc4, każde o długości 35 znaków

8

Data

6

C

Data bieżąca wypłaty sumy depozytowej w formacie
RRRRMMDD.Po imporcie pole nadpisywane data bieżącą.

9

Kapital

12/2

C

Kwota wypłacanego kapitału >=0
Obowiązkowe w formacie rozszerzonym obsługi. Może
przyjąć wartość lub być przekazana pusta wartość.
W form. Standardowym można przekazać wartość pustą
lub może nie występować.

10

odsetki

12/2

C

Kwota wypłacanych odsetek >=0
Obowiązkowe w formacie rozszerzonym obsługi. Może
przyjąć wartość lub być przekazana pusta wartość.
W form. Standardowym można przekazać wartość pustą
lub może nie występować.

Przykład pliku wypłaty CSV (10 pól):
Refernecja;99 9000 0000 7000 0000 0100
0001;0;Kontrahent1|Kontrahent2|Kontrahent3|Kontrahent4;54 8732 0000 9340 5175 0238
6917;100;Tytul1|Tytul2|Tytul3|Tytul4;20170820;50;50
Przykład pliku wypłaty CSV (16 pól):
Referencja;99 9000 0000 7000 0000 0100
0001;0;Kontrahent1;Kontrahent2;Kontrahent3;Kontrahent4;54 8732 0000 9340 5175 0238
6917;100;Tytul1;Tytul2;Tytul3;Tytul4;20170820;50;50

7.1.2.

Format XML
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Dla pliku wypłat sum depozytowych w formacie XML stosujemy następujące tagi - czcionką bold):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc> NRB rachunku wirtualnego sumy depozytowej </rach_obc>
<bank>numer banku odbiorcy wypłaty sumy depozytowej </bank>
<rachunek> numer rachunku odbiorcy wyp. sumy depozy.</rachunek>
<nazwa> nazwa odbiorcy przelewu wypłaty sumy depozyt. </nazwa>
<kapital> kwota wypłacanego kapitału</kapital>
<odsetki> kwota wypłacanychodsetek </odsetki>
<kwota> Kwota przelewu wypłaty sumy depozytowej. Kwota nie może być większa niż saldo
sumy depozytowej. Dla typu wypłaty całkowita nie jest weryfikowane wypełnienie kwoty w pliku,
system wypełnia kwotę przelewu automatycznie</kwota>
<referencje>referencje własne klienta</referencje>
<tresc>tytuł przelewu wypłaty sumy depozytowej 4x35 znaków</tresc>
<likwidacja>Typ wypłaty sumy depo.: częściowa (wartość 0) lub całkowita (wartość 1)</likwidacja>
<data>bieżąca data przelewu w formacie RRRR-MM-DD</data>
</przelew>
...
</przelewy>
Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowa
wypłata sumy depozytowej.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Kolejne linie tytułu oddzielone są znakami PIPE „|”
Tagi <kapital> i <odsetki> wykorzystywane gdy rachunek sum depozytowych obsługiwany jest w
standardzie rozszerzonym
Przykład wyplaty w formacie XML
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>99900000007000000001000001</rach_obc>
<bank></bank>
<rachunek>64399647516675142538773439</rachunek>
<nazwa>nazwa1|nazwa2|nazwa3|nazwa4</nazwa>
<kapital>50.00</kapital>
<odsetki>50.00</odsetki>
<kwota>100.00</kwota>
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<referencje>xml_pln</referencje>
<tresc>tytul1|tytul2|tytul3|tytul4</tresc>
<likwidacja>0</likwidacja>
<data>2017-06-23</data>
</przelew>
</przelewy>

7.1.3.

Format Elixir

Plik importu wypłat sum depozytowych w formacie Elixir zapisany jest w formacie tekstowym.
Każde zlecenie wypłaty zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 18 pól. Pola są oddzielone separatorem- przecinek. Pola występują w
ustalonej kolejności. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest
przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać
pominięte.
Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|".
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Struktura rekordu:
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
D – data bieżąca w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np.
20120501).
C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35
oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału
linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów
dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.
Do systemu wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu
pliku.

LP.

1

Nazwa pola

Typ komunikatu

Format

3N

Status
pola
O

110

Opis pola

Pole pomijane

2

Data transakcji

8D

M

Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne
jest przekazanie ważnej wartości.

3

Kwota

14K

M

Kwota
zlecenia.
Waluta
domyślnie
przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe,
konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

4

Nr jednostki prezentując ej

8N

O

Pole pomijane

5

Nr jednostki odbierającej

8N

O

Pole pomijane

6

Rachunek nadawcy

34C

M

NRB
rachunku
wirtualnego
sumy
depozytowej.
Pole
obowiązkowe,
konieczne jest przekazanie ważnej
wartości.

7

Rachunek adresata

34C

M

Numer rachunku beneficjenta. Pole
obowiązkowe, konieczne jest przekazanie
ważnej wartości.

8

Nazwa klienta

4*35C

O

Pole pomijane

nadawcy
9

Nazwa klienta adresata

4*35C

M

Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe,
konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

10

Numer nadawcy uczestnika
pośredniego

8N

O

Pole pomijane

11

Numer

8N

M

Bank
beneficjenta.
Pole
nie
jest
obowiązkowe, można przekazać wartość
pustą.

oddziału – finalny adresat
12

Informacje dodatkowe

4*35C

M

Tytuł płatności sumy depozytowej. Pole
obowiązkowe, konieczne jest przekazanie
ważnej wartości.

13

Numer czeku

10C

O

Pole pomijane

14

Kapitał|Odsetki

14K

O

Kwota wypłacanego kapitału | Kwota
wypłacanych odsetek. Wartość groszy na
dwóch ostatnich pozycjach.

15

Szczegóły reklamacji

C

O

Pole pomijane
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16

17

Dodatkowa identyfikacj a
spraw

7C

Informacje międzybank owe

16C

M

Typ wypłaty sumy depozytowejM
WypSDS (dla wypłaty częściowej) lub LikwSDS
(dla wypłaty całkowitej) Pole obowiązkowe,
konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

M

Dodatkowy
identyfikator przelewu – referencje. Pole nie
jest obowiązkowemożna przekazać wartość
pustą.

18

Dowolny tekst

35C

O

Pole pomijane

Przykład rekordu z pliku wypłat sum depozytowych o typie całkowita w formacie Elixir:
"110",20170428,120,"11111111","22222222","80113064292608824192968897","64399647516
675142538773439","Nadawca1|Nadawca2|Nadawca3|Nadawca4","Odbiorca1|Odbiorca2|Odbior
ca3|Odbiorca4","12345678","","Tytul1|Tytul2|Tytul3|Tytul14","33333333","","Reklama
cja","LikwSDS","Wyplata","Dowolny tekst"

7.1.4.

Format Videotel

Pole REZ1 nie będzie brane pod uwagę przy imporcie.

Plik importu wypłat sum depozytowych w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.
Każde zlecenie wypłaty zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli
zamieszczonej poniżej.
Każde pole w rekordzie musi wystąpić.
Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ".
Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.
Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.
Formaty pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać
maksymalnie 10 cyfr.
C – pole tekstowe. Zapis 4*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków ,
nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
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K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka.
Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.
Struktura rekordu:
Wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku

Lp.

Nazwa pola

Format

Status

Opis pola

pola

pola

35C

O

Nazwa banku beneficjenta

1

BBen

2

RBen1

4*35C

M

Nazwa rachunku beneficjenta

3

NrBen

34C

M

Numer rachunku beneficjenta

4

REZ1

1N

O

Klucz (liczba całkowita)

5

KW

K

M

Kwota przelewu

6

BNad

35C

O

Nazwa banku nadawcy

7

RNad

35C

O

Nazwa rachunku nadawcy

8

NrNad

34C

M

Numer rachunku nadawcy

9

REF

4*35C

M

Tytuł płatności

10

WAL3

3C

O

Waluta przelewu (Zawsze PLN)

11

NF

35C

O

Nazwa firmy, do której mają być
dopisane nowe rachunki beneficjenta,
które zostaną zaimportowane wraz z
przelewami

12

DNN

4*35C

M

Nazwa beneficjenta

13

WL

„T” jeśli
firma
włąsna,
„N” jeśli
firma
obca

O

Określenie rodzaju własności firmy NF
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14

KAP_ODS

K

O

Przypadku obsługi rozszerzonej pole 14
powinno być wypełnione w następujący
sposób: Informacje rozdzielone znakiem
//
Inf1 – dotyczy
Likwidacji 0–wypłata częściowa 1wypłata całkowita
Inf2 - dotyczy
kwoty kapitału Kwota wypłacanego
kapitału >=0 Inf3 - dotyczy kwoty
odsetek
Kwota
wypłacanych
odsetek >=0
W przypadku obsługi standardowej w
polu przekazywany jest typ wypłaty
sumy depozytowej: WypSDS (dla
wypłaty częściowej) lub LikwSDS (dla
wypłaty całkowitej).

7.2.
7.2.1.

Wypłaty w walutach

Format CSV

Do plików liniowych przygotowano następujące formaty plików:

- CSV (14 kolumn)
- CSV (20 kolumn) - szablon dla przypadku gdy zarówno nazwa jak i treść są rozbite na 4 kolumny
- CSV (17 kolumn - rozbita nazwa) - szablon dla przypadku gdy nazwa jest rozbita na 4 kolumny
- CSV (20 kolumn - rozbita treść) - szablon dla przypadku gdy treść jest rozbita na 4 kolumny

Informacja o pojedynczej wypłacie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda
linia składa się z pól zawierających dane przelewu zagranicznego. Pola występują w pliku w
określonej kolejności.
Plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe

114

D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 20110901).
Liczba przed oznaczeniem typu wskazuje liczbę znaków
Lp.

Pole

Długość

Opis

1

referencje

16C

2

rach_obc

34N

NRB
rachunku
depozytowej

3

typ wypłaty
depozytowej

1N

Typ wypłaty sumy depozytowej: Częściowa
(wartość 0) lub całkowita (wartość 1)

4

Nazwa/Imię i nazwisko
i adres beneficjenta

4x35C

Pełna nazwa i adres beneficjenta
4x35 znaków Jeśli w polu występują
znaki | - traktowane są jako
separatory wierszy.

sumy

wirtualnego

sumy

Zamiast pola nazwa mogą występować pola
nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości
35 znaków każde
5

bank_swift

8N lub11N

BIC Code, pole nie jest wymagane w
przypadku, gdy w aplikacji BankAdmin
zdefiniowane
zostały
parametry
umożliwiające obsługę funkcjonalności IBAN
only

6

rachunek

34

Numer rachunku beneficjenta

7

kwota dla wypłaty
częściowej kwota dla
wypłaty całkowitej

12/2

Kwota przelewu nie może być większa niż
saldo sumy depozytowej. Dla typu wypłaty
całkowita nie jest weryfikowane wypełnienie
kwoty w pliku, system wypełnia kwotę
przelewu automatycznie.

8

waluta

3C

Kod ISO waluty przelewu. Waluta przelewu
musi być zgodna z walutą rachunku
wirtualnego sumy depozytowej

9

tresc

4x35

Tytuł przelewu wypłaty sumy depozytowej
4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki | traktowane są jako separatory wierszy.
Zamiast pola tresc mogą występować pola
tresc1, tresc2, tresc3, tresc4 o długości 35
znaków każde

10

koszty_pokryw a

3C

Oznaczenie strony pokrywającej
przelewu (BEN, OUR, SHA)
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koszty

11

towar_usluga

35C

Rodzaj towaru/usługi

12

data_wal

10(D)

Bieżąca data waluty

13

kapital

12/2

Obowiązkowe w formacie rozszerzonym
obsługi. Może przyjąć wartość lub być
przekazana pusta wartość.
W form. Standardowym można przekazać
wartość pustą lub może nie występować

14

odsetki

12/2

Obowiązkowe w formacie rozszerzonym
obsługi. Może przyjąć wartość lub być
przekazana pusta wartość.
W form. Standardowym można przekazać
wartość pustą lub może nie występować

Przykład pliku wypłaty wypłaty walutowej (14 pól):
Referencje; 99900000007000000002000001;0;Imie|Nazwisko|Adres1|Adres2;BARCDEF1TCS;DE
40063814328334500084;100;EUR;Tytul1|Tytul2|Tytul3|Tytul4;SHA;Towar;20170714;50;50

7.2.2.

Format XML

Dla pliku wypłaty sumy depozytowej w walucie różnej od PLN w formacie XML dozwolone jest
stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc> NRB rachunku wirtualnego sumy depozytowej</rach_obc>
<bank_swift>kod SWIFT banku odbiorcy przelewu </bank_swift>
<rachunek>numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
<nazwa>nazwa odbiorcy przelewu. Znak dzielący linie „|” pipe </nazwa>
<kapital>kwota wypłacanego kapitału. Może występować w formacie rozszerzonym obsługi.
Może przyjąć wartość lub być przekazana pusta wartość. W formacie standardowym można
przekazać tylko pustą wartość </kapital>
<odsetki>kwota wypłacanych odsetek Może występować w formacie rozszerzonym obsługi.
Może przyjąć wartość lub być przekazana pusta wartość. W formacie standardowym można
przekazać tylko pustą wartość </odsetki>
<kwota>kwota przelewu wypłaty sumy depozytowej. Kwota nie może być większa niż saldo sumy
depozytowej. Dla typu wypłaty całkowita nie jest weryfikowane wypełnienie kwoty w pliku, system
wypełnia kwotę przelewu automatycznie</kwota>
<waluta>waluta przelewu</waluta>
<tresc>treść przelewu. Znak dzielący linie „|” pipe</tresc>
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<likwidacja>Typ wypłaty sumy depozytowej: Częściowa (wartość 0) lub całkowita (wartość
1)</likwidacja>
<koszty_pokrywa>oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu</koszty_pokrywa>
<towar_usluga>tytuł prawny przelewu</towar_usluga>
<data_wal>data waluty przelewu. Pole nieobowiązkowe. Ustawiana jest data bieżąca.</data_wal>
<referencje>referencje własne klienta. Pole nieobowiązkowe</referencje>
</przelew>
...
</przelewy>
Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> oznacza dane nowej wypłaty
sumy depozytowej. Plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.

Przykład pliku wypłaty w formacie XML
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>99 9000 0000 7000 0000 0200 0001</rach_obc>
<bank_swift>BARCDEF1TCS</bank_swift>
<rachunek>DE 40 0638 1432 8334 5000 84</rachunek>
<nazwa>Nazwa1|Nazwa2|Nazwa3|Nazwa4</nazwa>
<kapital>50,00</kapital>
<odsetki>50,00</odsetki>
<kwota>100,00</kwota>
<waluta>EUR</waluta>
<tresc>tytul1|tytul2|tytul3|tytul4</tresc>
<likwidacja>0</likwidacja>
<koszty_pokrywa>SHA</koszty_pokrywa>
<towar_usluga>towar_usluga</towar_usluga>
<data_wal>2017-07-20</data_wal>
<referencje>referencje</referencje>
</przelew>
<przelew>
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<rach_obc>99900000007000000002000001</rach_obc>
<bank_swift>BARCDEF1TCS</bank_swift>
<rachunek>DE40063814328334500084</rachunek>
<nazwa>Nazwa1|Nazwa2|Nazwa3|Nazwa4</nazwa>
<kapital>50,00</kapital>
<odsetki>50,00</odsetki>
<kwota>100,00</kwota>
<waluta>EUR</waluta>
<tresc>tytul1|tytul2|tytul3|tytul4</tresc>
<likwidacja>1</likwidacja>
<koszty_pokrywa>SHA</koszty_pokrywa>
<towar_usluga>towar_usluga</towar_usluga>
<data_wal>2017-07-20</data_wal>
<referencje>referencje</referencje>
</przelew>
</przelewy>

7.2.3.

Format MT-103

Format MT 103 wykorzystywany jest w przypadku wypłat sum depozytowych w walucie różnej od
PLN. Każdy plik MT 103 zawiera nagłówek pliku oraz bloki zawierające szczegóły płatności. Plik nie
może zawierać polskich znaków diakrytycznych.
Oznaczenia w tabeli plików:
mand. – pole obowiązkowe
opt.

– opcjonalne

a = pole alfanumeryczne
n = pole numeryczne
F = stała liczba znaków
V = zmienna liczba znaków

Do systemu wczytywane są pola o statusie mand. Pola o statusie opt. są pomijane przy
wczytywaniu pliku ale jeżeli występują musza być wypełnione zgodnie ze schematem.. Jedynym
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wyjątkiem jest pole :72: gdzie prezentowane są znaczniki WypSDS (dla wypłaty częściowej) lub
LikwSDS (dla wypłaty całkowitej).
Nagłówek
Nr/Nazwa

Typ pola

Format

opt.

16 a V

Numer referencyjny pliku

opt.

17 n V

Suma kontrolna– suma
depozytowych z pola :32A:

:03: Liczba poleceń

opt.

5nV

Liczba poleceń sum depozytowych w pliku

:04: Bank strony
zlecającej

mand.

11 a V

Kod SWIFT banku płatnika

:05:
zlecająca

mand.

4* 35 a

Nazwa i adres instytucji

:01:

Opis

Referencje
:02:
Kwota łączna

Strona

kwot

wszystkich

sum

V

:06:

opt.

8aV

Numer pliku bpd z banku strony zlecającej. Numer
ten jest wpisywany do pliku tylko wówczas, gdy plik
jest zapisany na dysku twardym

opt.

12 a V

Nazwa, pod którą plik przechowywany jest na dysku
twardym

Typ pola

Format

Numer pliku
BDP
:07:
Nazwa pliku
Zlecenia płatnicze
Nr/Nazwa
:20:

mand.

Opis

16 a V

Dowolny tekst

mand.

6 n F/ 3 a
F/ 14 n V

Zapisane w jednym ciągu bez separatorów
następujące
wartości:
data
w
formacie
YYMMDD/ISO kod waluty/kwota z przecinkiem (,)
jako znak. dzies.

mand.

34 a V

:50A: Podpole 1: /Nr rachunku zleceniodawcy (po”/”)

11 a V

:50A: Podpole 2: Identyfikator BIC zleceniodawcy

Referencje
:32A:
płatności

Opis

Żądana data

mand.

realizacji/
Waluta/
Kwota
:50A: albo :50K:
Strona zlecająca
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34 a V

:50K: Podpole 1: /Nr rachunku zleceniodawcy (po”/”)

4* 35 a

:50K: Podpole 2: Nazwa i adres zleceniodawcy

V
:52A:
Bank
zleceniodaw cy

mand.

Podpole 1:

mand.

Prefix

3aV

/C/ = Kredyt

34 a V

/D/ = Debet\
Identyfikator zleceniodawcy

Nr rach.
Podpole
banku

2:

Kod

mand.

11 a V

Kod SWIFT banku zleceniodawcy

:57A: Kod SWIFT
banku kontrahenta

mand.

11 a V

Kod SWIFT banku kontrahenta pole nie jest
wymagane gdy zastosowano obsługę IBAN only

:59:

mand.

mand.

34 a V

/Nr rachunku kontrahenta (po”/”)

Podpole 2: Adres
kontrahenta

mand.

4* 35 a

Adres kontrahenta

:70:
Szczegóły
płatności

opt.

:71A:

mand.

Kontrahent
Podpole 1:
Nr rachunku

V
4* 35 a

Szczegóły płatności (1-4)

V
3aF

Opłaty

BEN (ponosi kontrahent) lub
OUR (ponosi zleceniodawca) lub
SHA (dzielone)

:72:
Dodatkowe
informacje

opt.

4* 35 a
V

W ramach tego pola przekazywane są dane dotyczące
typu wypłaty sumy depozytowej:
1

linia: WypSDS (dla wypłaty częściowej) lub
LikwSDS

(dla wypłaty całkowitej)
2

linia: Kapital - kwota wypłacanego kapitału >=0

3

linia: Odsetki - kwota wypłacanych odsetek >=0
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Linie 2 i 3 prezentowane są tylko wtedy, gdy parametr
konfiguracyjny Nowa obsługa sumy depozytowej jest
włączony.

Przykład pliku wypłaty w formacie MT-103
:01:245
:02:100,00
:03:1
:04:10500028
:05:Sebarch Company Poland Sp. z o.o
Ul. Palysowa 31
55-075 Kielce
:06:12345678
:07:INITZV.INT
:20:Referencje
:32A:170616EUR50
:50A:/99 9000 0000 7000 0000 0200 0001
13200006
:52A:/D/identyfikator
10500028
:57A:BARCDEF1TCS
:59:/DE40063814328334500084
Franz Haas Wawaretsmann 082
Pflager Strasse 124
:70:INV 910349
Wyplata sumy
:71A:SHA
:72:WypSDS
25
25
:20:Referencje
:32A:170616EUR50,00
:50A:/99 9000 0000 7000 0000 0200 0001
13200006
:52A:/D/identyfikator
10500028
:57A:BARCDEF1TCS
:59:/DE40063814328334500084
Franz Haas Wawaretsmann 082
Pflager Strasse 124
:70:INV 910349
Likwidacja sumy
:71A:SHA
:72:LikwSDS
25
25
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8. Operacje na mikrorachunkach SDZK
Moduł Sumy depozytowe wspiera zarządzanie mikrorachunkami SDZK w oparciu o funkcję import przy
wykorzystaniu plików elixir.
Pliki importowane są w module Import/eksport z pliku w formacie elixir zgodnie z opisem w rozdziale „Błąd! Nie m
ożna odnaleźć źródła odwołania.” w którym uzupełnione jest znacznik - pole informacje międzybankowe (5
znaków) zgodnie z poniższą tabelą.
Typ

Znacznik w 5 linii
inf. międzybankowych

Kwota zlecenia

Wpłata na SD

UNRBW

> 0 lub 0

Wypłata z SD

ONRBW

>0

Likwidacja SD

LNRBW

>0

Przeniesienie SD

PNRBW

Bez znaczenia

Reaktywacja SD

RNRBW

> 0 lub 0

operacji

Uwagi

Gdy brak wskazanego mikrorachunku zostanie automatycznie założony

(saldo + odsetki bieżące)

Operacja reaktywacji jest wymagana
aby rozróżnić świadomą reaktywację
od przypadkowej wpłaty na rachunek
mikrorachunek.

Jeśli w pliku nie ma znacznika, wówczas nie będzie możliwości zaimportowania zlecenia – prezentowany będzie
błąd importu.
W pliku importu zestawienia operacji na mikrorachunkach w formacie elixir informacja o pojedynczej operacji
zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest
przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte
cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string ““. Puste
pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie
rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych, inaczej zasygnalizowany będzie błąd i plik nie będzie
importowany.
Znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
Data – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20170720).
C – pole tekstowe. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie
wliczając znaków podziału linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach.

Nr pola

Nazwa pola

Format pola
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Opis pola

wg Elixir
1

Symbol

3N

Typ dokumentu wg Elixir –
wartość 110 lub 111

2

Data komunikatu

RRRRMMDD

Data transakcji

3

Kwota komunikatu

14K

Kwota transakcji

4

Nr jednostki prezentującej

8N

Wartość stała „0”

5

Nr jednostki odbierającej

8N

Wartość stała „0”

6

Rachunek nadawcy

34N

Numer rachunku nadawcy

7

Rachunek adresata

34 N

Numer
rachunku
wirtualnego adresata

8

Nazwa nadawcy

4*35C

Nazwa nadawcy

9

Nazwa adresata

4*35C

Nazwa adresata

10

Nr nadawcy –

8N

Numer
rozliczeniowy
Banku
pośrednika
w
rozliczeniach

8N

Numer
rozliczeniowy
Banku adresata

4*35C

Opis transakcji

Uczestnika pośredniego
11

Nr
adresata finalnego

12

Informacje
dodatkowe

13

Numer czeku

10x

Wartość pola pusta

14

Szczegóły

4*35C

Szczegóły reklamacji

2n32x

Identyfikacja sprawy

6 * 35C

Informacje
międzybankowe

reklamacji
15

Dodatkowa
identyfikacja
spraw

16

Informacje
międzybankowe

W zależności od typu
operacji podany musi być
kod:
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UNRBW,ONRBW,LNRBW,P
NRBW,RNRBW
17

Dowolny tekst

35C

Wartość pola pusta

Dopuszczalne jest stosowanie 18 pól, pod warunkiem że dodatkowe pole będzie umieszczone na końcu linii i
będzie polem pustym.

Przykład pliku likwidacji sumy:
110,20170525,34453,0,0,"97
1130
0007
9999
9000
0001
2345","64399647516675142538773439","Nadawca1|Nadawca2|Nadawca3|Nadawca4","Odbiorca
1|Odbiorca2|Odbiorca3|Odbiorca4",12345678,87654321,"Likwidacja1|Likwidacja2|Likwid
acja3|Likwidacja4","","Reklamacja","21AAAAAA","||||LNRBW|",""
Przykład pliku przeniesienia sumy depozytowej
110,20170525,12000,0,0,"28113000079999900000000007","64399647516675142538773439","
Nadawca1|Nadawca2|Nadawca3|Nadawca4","Odbiorca1|Odbiorca2|Odbiorca3|Odbiorca4",123
45678,87654321,"Przeniesienie1|Przeniesienie2|Przeniesienie3|Przeniesienie4","","R
eklamacja","21AAAAAA","||||PNRBW|",""

Przykładowy plik wypłaty z sumy depozytowej
110,20170525,10000,0,0,"28113000079999900000000007","64399647516675142538773439","
Nadawca1|Nadawca2|Nadawca3|Nadawca4","Odbiorca1|Odbiorca2|Odbiorca3|Odbiorca4",123
45678,87654321,"Wyplata1|Wyplata2|Wyplata3|Wyplata4","","Reklamacja","12AAAAAA","|
|||ONRBW|",""
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