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Nazwa materiału/Opis informacji

Informujemy o publikacji nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla
Systemu AES w. 1.14.000.
Przekazana wersja specyfikacji obejmuje uszczegółowienia opisów reguł po
uwagach oraz drobne korekty redakcyjne do dokumentacji.
Szczegóły znajdą Państwo w dokumencie z wykazem zmian wprowadzonych
do bieżącej wersji specyfikacji.
Specyfikacja będzie obowiązywała od 8 listopada br.

Nazwa
załącznika/Link

https://puesc.gov.pl/
web/puesc/aes

W związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2016 r. środków
dotyczących przesyłek drewna z Indonezji wymienionych w rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2016/1387 z dnia
9 czerwca 2016 r.
zmieniającym załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w
następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie z Republiką Indonezji
ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii
Europejskiej oraz uruchomieniem przez Komisję Europejską systemu
FLEGTIT, Departament Ceł informuje, co następuje:
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1. W celu umożliwienia importerom przedkładania do weryfikacji
zezwoleń FLEGT organom właściwym państw członkowskich,
Komisja Europejska utworzyła system FLEG IT. Umożliwia on
importerom przekazywanie wszystkich informacji zawartych w
zezwoleniach FLEGT w sposób elektroniczny, gwarantując szybką i
bezpieczną procedurę weryfikacji zezwoleń FLEGT.
 System będzie operacyjny od dnia 15 listopada 2016 r. tj. od
dnia, od kiedy kontrolowany będzie wymóg przedstawiania
zatwierdzonych przez organ właściwy zezwoleń FLEGT dla
przesyłek drewna z Indonezji, zgłaszanych do procedury
dopuszczenia do obrotu,
 od dnia 31 października 2016 r. system został otworzony do
celów rejestracji:
(https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt) (pod tym linkiem
dostępne są również wskazówki dot. rejestracji; należy wybrać
z menu „FLEGT User Guide").
2. W dniu 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Izby Celnej w Gdyni, ul.
Północna 9a, 81-029, Gdynia w godz. 10:30–13:00 odbędzie się
bezpłatne szkolenie dla importerów z funkcjonalności systemu
FLEGT IT, które będzie obejmowało następujące kwestie: omówienie
ról w systemie i sposobu rejestracji, omówienie sposobu tworzenia i
przedkładania organowi właściwemu zezwoleń FLEGT, omówienie
sposobu śledzenia statusu zezwolenia oraz ew. inne kwestie związane z
egzekwowaniem przepisów ws. FLEGT. Zgłoszenia należy kierować
do Wydziału Kontroli Izby Celnej w Gdyni e-mail: IC-320iknw@gdy.mofnet.gov.pl. do dnia 30 listopada 2016 r.

https://webgate.ec.e
uropa.eu/tracesnt

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje
kolejność zgłoszeń. Uczestnicy szkolenia proszeni są o przybycie na szkolenie
z laptopem. Jednocześnie informuję, że dostęp do internetu będzie zapewniony
za pośrednictwem WIFI.
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na Platformie Usług
Elektronicznych Służbie Celnej (PUESC) została udostępniona funkcjonalność
umożliwiająca uzyskanie informacji dotyczących oświadczeń/zaświadczeń
złożonych przez podatnika do organu celnego, w związku z wymogiem
określonym w art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2016 r. poz. 710, z późn. zm.).
Formularz „Zaswiadczenie_VAT_33a_v1” zwiera następujące informacje:
- dane użytkownika;
- dane wybranego Podmiotu (podatnika);
- listę poszczególnych typów oświadczeń/zaświadczeń wraz z datą
obowiązywania „od – do” oraz numerem dokumentu na podstawie którego
dokonano rejestracji.
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Złożone do organu celnego są tylko te oświadczenia/zaświadczenia, przy
których podana jest data obowiązywania.
Należy zaznaczyć, że oświadczenia/zaświadczenia zwierają datę
obowiązywania na dany dzień, nie zawierają danych historycznych.
Uzyskanie dostępu do ww. informacji wymaga:
1. Zalogowania się na portalu PUESC;

http://www.finanse.
mf.gov.pl/clo/infor
macje-dlaprzedsiebiorcow/ae
o-i-uproszczeniacelne/procedurauproszczona/wyjasn
ienia-i-komunikaty

2. Zmiany kontekstu – w tym celu po użyciu przycisku „zmień” pojawia
się okno wyboru, w którym należy zaznaczyć reprezentowany
Podmiot;
3. W zakładce „Formularze”>”eFormularze”
względem usług SC” oraz usługi eKlient;
4. Z
„Dostępnych
formularzy”
„Zaswiadczenia_VAT_33a_v1”.

należy

wybrania
wybrać

„Widok
formularz

Informacja jest dostępna pod linkiem http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacjedla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/procedura-uproszczona/wyjasnienia-ikomunikaty
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Publikujemy Państwu aktualny na dzień 6 listopada 2016r. wykaz
wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy
wypełnianiu Pola 44 SAD.
Link, po którym znajduje się wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i
pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD:
http://10.121.9.113/c/document_library/get_file?uuid=f310d9e9-3c29-4bf1-b975c5cbf890ee1f&groupId=766655

http://10.121.9.113/
c/document_library/
get_file?uuid=f310d
9e9-3c29-4bf1b975c5cbf890ee1f&grou
pId=766655
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