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Nazwa materiału/Opis informacji

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, Ministerstwo Finansów uprzejmie
informuje o publikacji nowej wersji specyfikacji publicznej XML systemu
AIS/IMPORT, w której umieszczono poprawione komunikaty dotyczące DS, PW i ZC
(szczegóły w Spisie zmian w specyfikacji na str. 4-8). Specyfikacja dostępna jest na
stronie internetowej pod adresem https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-import w sekcji
'Przydatne linki'.
Równocześnie z publikacją samej specyfikacji zostanie umieszczone pod adresem
https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-import w sekcji 'Przydatne linki' zestawienie reguł
zmodyfikowanych i usuniętych w nowej specyfikacji.

1.

Zestawienie to będzie każdorazowo aktualizowane, gdy nastąpi zmiana w
jakiejkolwiek regule umieszczonej w specyfikacji XML oraz gdy do specyfikacji
zostanie dodana kolejna reguła albo gdy jakaś reguła zostanie z niej usunięta. Przy
każdej zmodyfikowanej (nowej lub zmienionej) oraz usuniętej regule będzie data
informująca od kiedy pojawiła się na liście/została z niej usunięta, tak aby była
możliwość łatwiejszej identyfikacji zmian.
W związku z publikacją nowej wersji specyfikacji XML oraz zestawienia
zmodyfikowanych/usuniętych reguł, prosimy o szczegółową analizę opublikowanych
dokumentów, w szczególności w zakresie wprowadzanych zmian, i przekazywanie
uwag na adres: pytania.AESAIS@kra.mofnet.gov.pl do dnia 20 kwietnia 2018 r.
Planowane jest, aby nowa wersja specyfikacji XML była stosowana od dnia 1 maja
br.
W związku z tym, że w udostępnionej nowej wersji specyfikacji zostały wprowadzone
zmiany również w zakresie procedur uproszczonych, to jednocześnie informujemy, że
pierwotnie rekomendowany termin przesyłania do systemu AIS/IMPORT zgłoszeń
uproszczonych, PWD oraz zgłoszeń uzupełniających, został przesunięty wstępnie z
dnia 20 kwietnia br. na dzień 1 maja br.
Ostateczne przesądzenie dotyczące rekomendowanego terminu składania do systemu
AIS/IMPORT dokumentów w ww. procedurach uproszczonych zostanie przekazane
najpóźniej do dnia 26 kwietnia br. po analizie zgłoszonych uwag do nowej wersji
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specyfikacji XML oraz opublikowanych reguł.
Jednocześnie przypominamy, że formularz zbiorczy ze swoimi odpowiedziami Zespół
Projektowy umieszcza na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-import w każdy
czwartek. W formularzu każdorazowo uwzględnione są wszystkie pytania zgłoszone
od momentu publikacji specyfikacji do środy poprzedzającej udzielenie odpowiedzi.
Odpowiedzi nowe, w stosunku do stanu z poprzedniego czwartku, będą wyróżnione
boldem i kursywą. Pytania i uwagi przekazywane innymi kanałami komunikacyjnymi
nie zostaną uwzględnione w trakcie dalszych prac nad specyfikacją.
Równocześnie zawracamy uwagę, że wytwarzając oprogramowanie klienckie należy
uwzględniać wszystkie opublikowane odpowiedzi oraz publikowany wykaz reguł, tak
jakby były integralnym elementem specyfikacji.
Udostępniona specyfikacja publiczna AIS/IMPORT nie uwzględnia elementu
komunikacji między aplikacją użytkownika systemu operacyjnego a środowiskiem
SISC.
Specyfikacja
w
tym
zakresie
znajduje
się
pod
adresem
https://puesc.gov.pl/web/puesc/ecip/seap
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