Instrukcja zakupu jednostek do wysyłania EPD na Białoruś (31.01.2020 r.)
Aby wysłać pre-deklarację do białoruskich władz celnych należy dokonać zakupu tzw. „units”, jednostek
umożliwiających przedstawienie 5, 10 lub 20 pre-deklaracji EPD.
1. W tym celu należy kliknąć na przycisk Purchase now znajdujący się na stronie głównej aplikacji
IRU TIR-EPD:

Cyfra widniejąca obok „EPD submission to Belarus” to liczba wykupionych jednostek do wykorzystania.
1 jednostka = 1 pre-deklaracja EPD zawierająca dowolną liczbę kodów towarowych

2. Proszę wybrać liczbę jednostek „Quantity of units” z rozwijającej się listy oraz zaznaczyć
preferowaną formę płatności i kwadratowe dot. akceptacji polityki prywatności, a następnie
kliknąć na przycisk Payment:

Operację płatności można anulować poprzez kliknięcie na przycisk Cancel order.
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3. W przypadku wyboru płatności za pomocą karty kredytowej, nastąpi przekierowanie na
stronę partnera IRU w celu dokonania zakupu jednostek:

Należy wypełnić wymagane pola:
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4. W kolejnym kroku, po potwierdzeniu płatności pojawi się możliwość wyboru waluty.
5. Po prawidłowym zrealizowaniu płatności na ekranie pojawi się komunikat:
“Your payment has been successfully completed.”
Klikając na przycisk Download the invoice, pobierzesz fakturę.
Klikając na przycisk Previous, powrócisz do strony głównej aplikacji.

6. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, należy po kliknięciu na przycisk
Payment:

pobrać fakturę proforma poprzez klikniecie na przycisk Download the proforma-invoice:
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7. W dolnej części faktury proforma znajdują się dane rachunku bankowego do realizacji przelewu:
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8. Zestawienie zakupionych jednostek znajduje się w aplikacji w sekcji Pre-deklaracje pod linkiem
Unit orders:

9. Na ekranie Unit orders można uzyskać informacje o wszystkich przeprowadzonych zakupach
jednostek do wysyłania EPD na Białoruś. Uzyskane wyniki można filtrować według statusu
płatności (all - wszystkie, paid - zapłacone, pending - oczekujące), daty i formy płatności, jak
również można dokonać zakupu nowych jednostek poprzez kliknięcie na przycisk New Order.

10. Po zatwierdzeniu płatności przez bank, jednostki zostaną przypisane do konta Użytkownika
aplikacji. Ponadto, poprzez klikniecie na ikonę drukarki można wydrukować fakturę:
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11. Wysyłając EPD na Białoruś, na etapie operacji celnych pojawi się komunikat ostrzegawczy
przypominający o płatności.
Jeśli użytkownik posiada wystarczającą liczbę jednostek, może kontynuować, jeśli nie, może je
kupić, klikając na Purchase now.

12. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada wystarczającej liczby jednostek, aplikacja
przypomina o płatności również na ostatnim etapie przygotowania pre-deklaracji. Można je
kupić również na tym etapie, klikając na Purchase now:
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13. Uwaga: w przypadku konieczności ponownego przesłania wstępnego zgłoszenia na Białoruś,
zostanie wykorzystana kolejna jednostka.

Klikając na OK użytkownik potwierdza, że chce ponownie przesłać zgłoszenie i dokonać płatności,
natomiast kliknięcie na przycisk Cancel anuluje tę operację.
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