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W związku z planowanym udostępnieniem w systemie AES oprogramowania
zgodnego ze:
1.

specyfikacją techniczną SXML dla systemu AES w. 1.17.000,

2.
interfejsem wymiany danych pomiędzy systemem NCTS2 a systemem
AES, zwanego dalej interfejsem,
uprzejmie informujemy o możliwości przeprowadzania testów wersji systemu
uwzględniającej ww. zmiany. Podmioty, które zdecydują się na przystąpienie do
testów będą mogły korzystać ze wsparcia Referatu Wsparcia w Obszarze Wywozu
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. W razie pytań lub problemów prosimy o
kontakt: projekt.aesais@kra.mofnet.gov.pl
UWAGA:

1.

Warunkiem przystąpienia do testów jest posiadanie odpowiednich danych (powiązań,
reprezentacji) w testowym środowisku e-Klient (https://test.puesc.gov.pl/).
Szczegółowy opis warunków jakie należy spełnić, aby mieć możliwość testowania
został zamieszczony w newsletterze nr Z/18/2016.
W ramach testów
komunikacyjnymi :

istnieje

możliwość

przesyłania

komunikatów

kanałami

- https://test.puesc.gov.pl , https://testbcp.mf.gov.pl lub
- poczty elektronicznej test.puesc@mf.gov.pl , lub
-WebService
https://wstest.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort?wsdl
1.
Dane zawarte w komunikatach wymienianych w systemie AES powinny być
przygotowane w oparciu o specyfikację techniczną AES_SXML_W_1_17, która jest
opublikowana
na
portalu
PUESC
w
zakładce
SISC
=>AES
(https://puesc.gov.pl/web/puesc/aes).
Poniżej przedstawiamy erratę uszczegóławiającą niektóre zapisy oraz listę usterek
stwierdzonych podczas procesu weryfikacji dokumentacji oraz schematów:
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- IE590, IE591 oraz /IE599/@MRN pozostaje w formacie z18 (omyłkowo
podano z..35);
- dodano do definicji wszystkich atrybutów TIN zapis, że dla osób fizycznych
stosuje się numer PESEL (osoby krajowe) lub inny identyfikator np. numer
paszportu (osoby zagraniczne);
- usunięto zdublowane reguły R369 i R514;
- reguła R523: powinno być @UCWyprowadzenia;
- opis w regule R356. WniosekOPotwierdzenie/@UCWniosku powinien być
zgodny z podanym na pozwoleniu kodem oddziału celnego potwierdzającego
status;
- usunięto z reguły R394 sprawdzenie czy pozwolenie jest wydane na
ZglaszajacyPrzedstawiciel/@EORI lub Nadawca/@EORI.
2.
Interfejs polega na wymianie danych pomiędzy systemami NCTS2 i AES w
celu usprawnienia procesu potwierdzania wyprowadzenia towaru poza obszar celny
Unii Europejskiej.
Warunkiem uruchomienia interfejsu jest podanie w zgłoszeniu tranzytowym w
systemie NCTS2 referencji do zgłoszenia wywozowego (tj. kody 3PL20 oraz 3PL22 w
Polu 44 w atrybucie Informacja dodatkowa WPT). Wartości kodu towarowego CN (8
znaków) oraz masy netto na poziomie pozycji towarowej powinny być zgodne w
obydwu systemach. Wymiana danych pomiędzy systemami zostanie przeprowadzona
zarówno, gdy:
- urząd wywozu jest równy urzędowi wyprowadzenia (UWU=UWA), jak i
- gdy ww. urzędy są różne ( UWU<>UWA).
Aby procedura wywozu mogła być zakończona w systemie AES wszystkie pozycje
towarowe w zgłoszeniu wywozowym muszą być powiązane z pozycjami następnego
zgłoszenia tranzytowego w relacji 1 do 1, przy czym zgłoszenie tranzytowe może
zawierać także pozycje towarowe nie odnoszące się do wywozu.
W komunikacji zwrotnej z systemu AES do systemu NCTS2 w ramach bilansowania
uwzględniane są tylko pozycje zgłoszenia tranzytowego powiązane ze zgłoszeniem
wywozowym, dla których podano jako dokument poprzedni numer MRN ze
zgłoszenia.
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Dane jednej pozycji zgłoszenia wywozowego powinny się pokrywać z danymi jednej
pozycji zgłoszenia tranzytowego.
Jeżeli UWU=UWA, aby wywóz został potwierdzony (a towar faktycznie zwolniony do
procedury tranzytu), każdej pozycji towarowej zgłoszenia wywozowego powinna
odpowiadać pozycja towarowa zgłoszenia tranzytowego.
W przypadku, gdy nawet tylko jedna pozycja wywozowa nie będzie miała
odpowiednika w pozycji tranzytowej, towar nie będzie zwolniony do procedury
tranzytu. Podobnie w UWA: potwierdzenie wyprowadzenia nastąpi dopiero, gdy
wszystkie pozycje zgłoszenia wywozowego będą zbilansowane pozycjami zgłoszenia
tranzytowego. W przypadku, gdy nawet tylko jedna pozycja wywozowa nie będzie
miała odpowiednika w pozycji tranzytowej, wyprowadzenie towaru nie będzie
potwierdzone.
Obsługiwane przypadki (pozycja tranzytowa oznacza pozycję zawierającą odniesienie
do wywozu):
- 1 zgłoszenie wywozowe, 1 pozycja = 1 zgłoszenie tranzytowe, 1 pozycja;
- 1 zgłoszenie wywozowe, 2 pozycje = 1 zgłoszenie tranzytowe, 2 pozycje;
- 1 zgłoszenie wywozowe, 2 pozycje = 2 zgłoszenia tranzytowe, każde po 1
pozycji (tzn.: równa ilość pozycji w obu zgłoszeniach, 3 i 3, 4 i 4, itd.);
- 2 zgłoszenia wywozowe, każde po 1 pozycji = 1 zgłoszenie tranzytowe, 2
pozycje lub np.:
- 3 zgłoszenia wywozowe po jednej pozycji = 1 zgłoszenie tranzytowe, 3
pozycje lub
2 zgłoszenia tranzytowe, 2 pozycje/1 pozycja), itd.
O produkcyjnym uruchomieniu zmian związanych ze zmianą specyfikacji jak i z
implementacją interfejsu wymiany danych pomiędzy systemem NCTS2 a systemem
AES poinformujemy Państwa odrębnym newsletterem.
Dodatkowo informujemy, że dla potrzeb realizacji ww. interfejsu specyfikacja NCTS2
nie ulega zmianie.
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