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Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa zamierza
udostępnić z dniem 10 września 2018 r. nową usługę e-Status. W sierpniu br. ostatecznie
potwierdzimy datę wdrożenia nowej usługi.
Usługa e-Status umożliwi przedsiębiorcom dokonywanie w Polsce potwierdzenia unijnego
statusu celnego towarów przy użyciu danych z dokumentów T2L, T2LF lub T2LSM
wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wymianę komunikatów w krajowym systemie
AES. Dowodem na dokonanie potwierdzenia statusu będzie wydruk z krajowego systemu
AES zawierający symbol T2L, T2LF lub T2LSM oraz numer MRN.
Usługa e-Status dostępna będzie zarówno w trybie standardowym, jak i w uproszczeniach.
W celu stosowania usługi e-Status osoby korzystające dotychczas ze statusu upoważnionego
wystawcy (lub upoważnionego nadawcy wg nomenklatury uchylonego Wspólnotowego
Kodeksu Celnego) powinny mieć zmienione dotychczasowe pozwolenia pod kątem
stosowania usługi e-Status z dniem obowiązywania 10 września 2018 r., jednakże zmiana
tych pozwoleń nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny. Oznacza to, że jeżeli
dotychczasowe pozwolenia nie zostaną zmienione z dniem obowiązywania 10 września 2018 r.
przestaną być ważne i podmiot straci status upoważnionego wystawcy.

1.

Stosowanie w Polsce karty 4 SAD dla potrzeb potwierdzenia unijnego statusu celnego
towarów możliwe będzie tylko w następujących przypadkach:
- podróżnych,
- osób zagranicznych dokonujących jednorazowo potwierdzenia statusu,
- awarii systemu AES.
Polska będzie kolejnym państwem członkowskim, który umożliwi potwierdzanie unijnego
statusu towarów z zastosowaniem systemów informatycznych – informacja na ten temat
dostępna
będzie
na
stronie
internetowej
Ministerstwa
Finansów
https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/przeznaczeniacelne/procedura-tranzytu/tranzyt-unijny/wspolny. Pozostałe państwa członkowskie nadal
będą stosować dokumenty T2L, T2LF lub T2LSM w formie papierowej karty 4 SAD.
Polska, za pośrednictwem Komisji Europejskiej, poinformuje pozostałe państwa członkowskie
o zasadach potwierdzania unijnego statusu towarów z zastosowaniem systemu AES, w tym na
temat cech wydruków z symbolem T2L, T2LF lub T2LSM z tego systemu.
Dla potrzeb realizacji usługi e-Status będą obowiązywać takie same zasady i standardy
techniczne, jak dla systemu AES. Dokumentacja SXML obejmująca komunikaty
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wymieniane w ramach usługi e-Status dostępna jest na stronie PUESC w części SISC/AES.
Szczegółowa informacja dotycząca zasad merytorycznych stosowania usługi e-Status w
systemie AES zostanie udostępniona w maju br. w trybie informacji uzupełniającej do
„Instrukcji w zakresie obsługi w systemie AES” opublikowanej na stronie internetowej
PUESC w części SISC/AES.
Realizacja usługi e-Status uwzględniać powinna zmiany organizacyjne wynikające z
przeprowadzonej reformy dot. konsolidacji odpraw celnych (tj. rozszerzenia stosowania
instytucji CUDO).
W zakresie testów usługi e-Status:
informujemy o możliwości przeprowadzenia testów usługi e-Status. Firmy, które zdecydują
się na przystąpienie do testów będą mogły korzystać ze wsparcia Zespołu Projektowego AES.
W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt: projekt.aesais@kra.mofnet.gov.pl, 12 62
90 201, 12 62 90 112.
UWAGA:
Warunkiem przystąpienia do testów usługi e-Status 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 Z/18/2016.
W ramach testów istnieje możliwość przesyłania komunikatów IE5PCS, IE5PCC czterema
kanałami komunikacyjnymi :
- 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
Dane zawarte w komunikacie IE5PCS, IE5PCC 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)
Na potrzeby testów usługi e-Status nie przewidujemy tworzenia fikcyjnych danych: eksportera,
nadawcy, nr TIN czy EORI. Przygotowując komunikaty IE5PCS, IE5PCC, należy
wykorzystywać rzeczywiste dane Podmiotów, na rzecz których będą dokonywane zgłoszenia
po wdrożeniu usługi e-Status.
Testowanie usługi możliwe będzie w procedurze standardowej oraz uproszczonej dla
Podmiotów posiadających status upoważnionego wystawcy (nadawcy) oraz odpowiednie
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pozwolenia zarejestrowane w bazie SZPROT dla potrzeb potwierdzania unijnego statusu
celnego towarów. Posiadacze pozwoleń chcący przeprowadzić testy przed dniem 10 września
2018 r. powinni zwrócić się z wnioskiem o wprowadzenie danych z dotychczasowych
pozwoleń do testowej bazy SZPROT na adres szprot@poz.mofnet.gov.pl umieszczając w
tytule wiadomości tekst: Testy e-Status. Rozpoczęcie testów będzie możliwe dopiero po
otrzymaniu zwrotnego e-maila od Zespołu SZPROT o wprowadzeniu danych testowych.
W przypadku ewentualnych problemów lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień w zakresie
rejestracji ww. dokumentów w wersji testowej systemu SZPROT można kontaktować się z
Zespołem SZPROT pod numerem tel. (61) 658 35 44.
Zachęcamy Państwa do testowania usługi e-Status.
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