Komunikat Kwestora nr 4/2017
z 8 czerwca2017roku
w sprawie not wewnętrznych w SAP
tekst jednolity z 11 maja 2018roku

WAZNE:

l Noty wewnętrzne księguie jednostka przqmuiącą notę (obciążana kosztami). Noty
należy księgować do miesiąca, w którym zostały wystawione. Jeżeli jednostka
przyjmująca notę, nie zaksięgujenoty we właściwym terminie, czyli za dany miesiąc
do 5 dnia następnego miesiąca, wówczas Kwestura automatycznie zaksięguje
,,otwarte'' noty podczas zamykania miesiąca.

2. W systemieSAP nie ma technicznejmożliwości wystawianianot wewnętrznychdo
,,13" miesiąca.
3 Wszystkie rozliczenia pomiędzy jednostkami UW należy zakończyć w 12 okresie (lj
w miesiącu grudniu).

JEDNOSTKA WYSTAWIAJĄCA NOTĘ
Proces tworzenia noty wewnętrzną rozpoczyna się w transakcji VAOI od utworzenia
zlecenia noty wewnętrznej (próbnej noty wewnętrznej). Po wpisaniu kodu transakcljiVAOI

pojawi się ekran selekcji, na którym należy wskazaćrodzaj zlecenia:ZNWE oraz Biuro
Sprzedaży.
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Następnie klikamy ENTER i przechodzimy do kolejnego ekranu, na którym należy
wskazać właściwe dane m.in. Zleceniodawcy, warunki płatności, indeks materiałowy.
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Kiedy klikniemy ENTER pojawi się możliwość wyboru właściwegoschematudla
danego rodzaju noty:

1. 0pc:ja "Noty wewnętrzne"- dotyczy wszystkich not wewnętrznych, również
projektowych - tych, które nie posiadają wyodrębnionych rachunków bankowych.
2. Opala ,,Noty wewnętrzne Projekt" - dotyczy tylko tych projektów, które posiadają
wyodrębnione rachunki bankowe. Po wyborze tej opcji podczasksięgowania po
stronie kosztów pojawią się automatycznie dodatkowe zapisy na kontach 2770000000
oraz 2790000000.

Wyboru właściwego schematunoty dokonuje jednostka wystawiająca; jeżeli zatem
nota dotyczy projektu i zapłata za nią nastąpi z wyodrębnionego rachunku bankowego, to
jednostka przyjmująca notę (obciążana) musi wcześniej poinformować o tym fakcie jednostkę
wystawiający, by jednostka wystawiająca notę wybrała właściwą opcję t]. ,,Noty wewnętrzne
Projekt"; jeżeli informacje nie zostanieprzekazanai nastąpiwybór opc:li"Noty wewnętrzne"
wówczas należy ręcznie dodać zapisy na kontach 2770000000 oraz 2790000000
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Po wyborzeodpowiedniejopcji i kliknięciu ENTER systempowróci do ekranu
selekcji, na którym należy jeszcze wskazać kwotę i element PSP. żeby wprowadzić kwotę
należy zaznaczyć całą pozycję i kliknąć na ikonę monetki(na poniższym zrzucić zaznaczono
na żółto).
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Wklikujemy się w ikonką monety i na kolejnym ekranie uzupełniamy kwotę

tworzenie ZI. noty wewnętrznej: Dane pozycji
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Następnie przechodzimy do zakładki Dekretac:ja i wykazujemy element PSP

Tworzenie ZI. noty wewnętrznej. Dane pozycji
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ELEMENTY PSP:
1. Wszystkie jednostki z wyłączeniem Domów Studenta.: 7XX*DXXX*XXXXXXX
2. Domy Studenta: 856*DXXX*XXXXXXX
3. W przypadku wystawiania not wewnętrznych za usługi telekomunikacyjne;
4. W odniesieniu do rozmów telef. - należy wybierać grupę dekretacji "82" - z opisem OW usł. telekom.rozm 4020170000"i element PSP taki jak przy księgowaniu
faktury zakupmvej dotyczącej uslug telekomunikacyjnych.
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W odniesieniu do abonamentu.- należy wybierać grupę dekretacji "78".- z opisem
OW usł. telekom.abon 7900090000" i element PSP rozpoczynający się od 7XXi
Jeżeli chcemy by na wydmku noty pojawiła się określona treść wówczas należy
przejść do zakładki TEKSTY i wpisać potrzebne dane.
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Po uzupełnieniu danych do ekranu pierwotnego powracamy z użyciem ikonki
Jeżeli pojawi się konieczność wprowadzenia jeszcze innych dodatkowych informacji należy
wejść w nagłówek dokumentu (ikona zaznaczonana żółto na poniższym zrzucie z SAP),
a następnieprzejść do zakładki TEKSTY i w polu UWAGI wpisać potrzebną informację.
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W transakcji VA03 możemy notę wyświetlił i wydrukować by sprawdzić poprawność
danych. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania zmian, można to zrobić poprzez transakc:jęVA02.
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Jeżeli wszystkie dane na node są poprawne przechodzimy do transakcji VFOI w celu
utworzenia noty wewnętrzną. Należy wskazać numer zlecenia i kliknąć ENTER.
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Pojawi się ekran prezentujący pozycje noty, należy się w nie wklikać i wskazać
odpowiednią Grupę dekretacji materiału (dla obrotów wewnętrznych)
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Zapisujemyklikając na symbol Dyskietki

JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA NOTĘ
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Pojawi się wskazana przez nas nota, którą należy zaksięgować
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Podczas księgowania pojawiają się ,,okienka", w których należy wskazać właściwe

dane,m.in. elementyPSP,co prezentujeponiższyzrzut z systemuSAP: Pole 1 -- Elem. PSP
FI (791+) i Pole 2 -- Elem. PSP FI (4+). Pole nr l wskazuje elementPSPdla kont 791* i
856*, natomiastpole nr 2 dla kont 4*. Zmianie ulega punkt 1, który otrzymuje brzmienie:

l

W przypadku gdy stroną kosztową jest Wydział: w polu l należy podać element PSP
techniczny tj. 7XX*-DXXX-XXXXXXX, w polu 2 5XX-DXXX-XX-XXXXXXX
dla elementów PSP ,,administracyjnych" (500-01, 500-02, 500,03, 500-07, 500-10,
500-r1:; 500:1 2i53 ii 535.1550.551)
Nutnor noty wewnetrznej
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W przypadku gdy stroną kosztowąjest DS.: w polu l (będzie to zapis dla konta 856*
)- należy podać 856*DXXX-XXXXXXX,
pole 2 należy pozostawić puste
W przypadku gdy nota wewnętrzna dotyczy projektu: w polu l Elem PSP FI (791*)

i w polu 2 Elem PSP FI (4*) -- należy podać element PSP danegoprojektu
5XX8DXXX-XX-XXXXXXX.
Uwaga. Poniższe dane są przykładowe

1. Nota wewnętrzna księgowanaprzez jednostkę organizacyjną UW przyjmująca
notę.

W przypadkugdy stronąkosztowąjestjednostj<aorganizacyjna(nD.Wydział): w polu

l należypodaćelementtechniczny7XX*DXXX-XXXXXXX, w polu 2 5XX*DXXX-XX-

xxxxxxx.
Przykład

Księgowania noty wewnętrznej wystawionej przez Wydział (DG) na inny Wydział (DG)
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Status noty
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Przykład
Księgowania noty wewnętrznej wystawionej przez Dom Studenta na Wydział
Lista not wewnętnnych
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2. Nota wewnętrzna księgowanaprzez Dom Studenta
W przypadkugdy stronąkosztową.jestDS: w polu l (będzieto zapisdla konta 856* )
należy podać element PSP 856'bDXXX-XXXXXXX,

pole 2

IJvZJvD
LCł YY lv IJ LłD L\V
należyY pozostawić
puste
ll(łl\#ZJ

Lista noi: wewnętrznych
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3. Nota za usługi telekomunikacyjne księgowanaprzez jednostkę organizacyjną

l

W przypadku gdy grona kosztowąjest jednostka organizacMna( nDWydział): w polu
należy podać element techniczny 7XX'bDXXX-XXXXXXX, )v polu 2 -- 5XX*DXXX-XX-

xxxxxxx.
fielfBllal
+!pg

.Ęgtą

@glg 81xoWedaty wyR Błirg 9aedały

Obcq2anyObcQżany

@@@.!®::::@!'.l::l:::::Pą@Ę@i;@l
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4. Nota za uslugi telekomunikacyjne księgowanaprzez Dom Studenta
W przypadkugdy stronąkosztowajestDS.: w polu l (będzieto zapisdla konta 856* )
należy podać element PSP 856'bDXXX-XXXXXXX,
Uwaga.

Księgowania

na konto

8560032017

pole 2 -- należy pozostawić puste.
(

telefony

stacjoname)

odbywa

się

automatycznie. W polu ,,Konto" należy wskazać konto, na które księgowany będzie koszt
abonamentu.
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5. Nota wewnętrzna )v projekcie

W przypadkugdy nota wewnętrznadotyczyprojektu: w polu l Elem PSPFI (791i)
i w polu 2 Elem PSP FI (4*y- należy podać element PSP danego projektu 5XX*DXXX-

xx-xxxxxxx.
Lista not wewnętrznych
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WAZNE. Należy zwrócić szczególnąuwagę na prawidłowość udokumentowaniakwoty,
która obciążakoszty projektu.
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