29.10.2012r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dot. rejestracji w PDR,
informująca o rozszerzeniu funkcjonalności związanej z rolą „MenadŜer”, a takŜe o
zmianach w zakresie wymogu składania dokumentu „Oświadczenie dotyczące
Instrukcji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji.

I. W nawiązaniu do zawartej w pkt 5.2 „Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu),
uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów
gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania
elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS,
ICS oraz INTRASTAT” wersja 1.2 zapowiedzi rozszerzenia funkcjonalności związanej z rolą
„MenadŜer”, udostępnionej pod linkiem:
https://www.e-clo.pl/pdrmgm/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fpdrmgm%2f
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, Ŝe z dniem 1 listopada 2012r. rola „MenadŜer”
będzie dostępna dla wszystkich zarejestrowanych podmiotów (juŜ nie tylko dla tzw.
profesjonalnych reprezentantów) i umoŜliwi dokonanie w PDR następujących czynności
weryfikacyjnych:
1. Zweryfikowanie podstawowych danych swojej firmy (nazwa, adres itd.).
2. Zweryfikowanie podmiotów reprezentowanych przez firmę.
Funkcjonalność tylko dla profesjonalnych reprezentantów – firma, która nikogo nie
reprezentuje zobaczy pustą zakładkę.
3. Zweryfikowanie listy swoich pracowników, którzy zostali wskazani w „Karcie
rejestracji”.
4. Zweryfikowanie adresów e-mail przypisanych w PDR dla potrzeb systemów OSOZ i
ZEFIR.
W zakładkach dotyczących danych z pkt 2, 3 i 4 została zapewniona moŜliwość
wyszukiwania potrzebnych danych:
•

zakładka „Podmioty”, dotycząca podmiotów przez firmę reprezentowanych,
umoŜliwia wyszukiwanie po: fragmencie nazwy podmiotu, numerze TIN, numerze
EORI,

•

zakładka „Reprezentanci”, dotycząca listy upowaŜnionych pracowników, umoŜliwia
wyszukiwanie po: fragmencie imienia i nazwiska, loginie, numerze PESEL,

•

zakładka „Adresy e-mail” dotycząca adresów e-mail dla potrzeb OSOZ i ZEFIR daje
moŜliwość wyszukiwania po fragmencie adresu e-mail.

II. NiezaleŜnie od rozszerzenia funkcjonalności w zakresie roli „MenadŜer”, z dniem 1
listopada br. dla kaŜdej zarejestrowanej w PDR osoby fizycznej upowaŜnionej do
posługiwania się loginem/kluczem zaimplementowano moŜliwość systemowego
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(automatycznego) odblokowania konta, bez konieczności kontaktu z Help-Desk, czy teŜ inną
placówką celną. Samodzielne odblokowanie konta w PDR dokonywane jest z
wykorzystaniem loginu osoby oraz hasła awaryjnego podanego przez osobę w „Karcie
awaryjnej – PDR”. Samodzielne odblokowanie hasła dostępne będzie pod adresem:
http://www.e-clo.pl/pdrmgm/Account/Odblokuj.aspx .
III. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iŜ z dniem 1 listopada br. ulegają zmianie
zasady przedkładania w organie rejestrowym dokumentu „Oświadczenie dotyczące
Instrukcji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji.
Zmiany te uwzględniają oczekiwania środowiska gospodarczego i prowadzą do
ujednolicenia oraz liberalizacji zasad rządzących przedkładaniem tego załącznika podczas
procesu rejestracji podmiotu w PDR.
I. Ujednolicenie
Wprowadzane zmiany będą miały zastosowanie przy rejestracji w PDR zarówno dla potrzeb
wysyłania zgłoszeń celnych przywozowych, jak i wywozowych, a więc w związku z
rejestracją dotyczącą systemu CELINA i/lub ECS.
II. Liberalizacja
Z dniem 1 listopada br. odstępuje się od wymogu składania „Oświadczenia dotyczącego
Instrukcji” przez przedsiębiorcę, który nie zamierza podpisywać komunikatów
elektronicznych do systemu CELINA i/lub ECS, tylko będzie reprezentowany przy
podpisywaniu i wysyłaniu elektronicznych zgłoszeń przywozowych i wywozowych przez
inny podmiot (np. agencję celną).
Zasady rejestracji w PDR nie ulegają zmianie w pozostałych przypadkach, a więc nadal
będzie konieczność przedkładania „Oświadczenia dotyczącego Instrukcji” przez:
a) firmy, które nie zamierzają korzystać z usług innego podmiotu przy wysyłaniu
komunikatów do systemu CELINA i/lub ECS, tj. komunikaty elektroniczne w imieniu
firmy będą podpisywane przez wskazanych w „Karcie rejestracji” jej pracowników
oraz
b) profesjonalnych reprezentantów tj. firmy świadczące usługę reprezentacji na rzecz
innego podmiotu przy wysyłaniu komunikatów do systemu CELINA i/lub ECS (np.
agencje celne).
Sporządzono w Departamencie Polityki Celnej,
Warszawa, 29.10.2012r.

