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W nawiązaniu do newslettera nr Z/28/2018 z dnia 26.04.2018 r., Ministerstwo Finansów
uprzejmie informuje, że z uwagi na stopniowy wzrost ilości komunikatów przesyłanych do
systemu AIS/IMPORT, który zachowuje się stabilnie, wydajnie oraz prawidłowo, w dniu
31 października 2018 r. o godz. 23:59 planowane jest wygaszenie systemu CELINA.
Wygaszenie systemu CELINA będzie oznaczało, że system ten zostanie wyłączony
produkcyjnie. Po tym terminie będą mogły do niego być przesyłane jedynie komunikaty
kończące obsługę procedur zainicjowanych w systemie CELINA, stosownie do informacji
przekazanych w ww. newsleterze z dnia 26.04.2018 r.
Pozostałe komunikaty zgłoszeń celnych (zarówno z zakresu procedur standardowych, jak i
uproszczonych) oraz deklaracji skróconych do czasowego składowania będą przyjmowane
i obsługiwane wyłącznie w systemie AIS/IMPORT, będącym częścią środowiska SISC.
Przypominamy, że warunkiem wysyłania komunikatów do AIS/IMPORT jest:
a) posiadanie aplikacji, zbudowanej zgodnie ze specyfikacją techniczną XML dla
przedsiębiorców, która publikowana jest na stronach PUESC;

1

b) dysponowanie przez osobę fizyczną, która w imieniu przedsiębiorcy będzie
przesyłała komunikaty narzędziem do ich elektronicznego podpisywania oraz
c) dopełnienie formalności związanych z usługą e-Klient Służby Celno-Skarbowej
(szczegóły w newsletterze nr Z/63/2017 z dnia 12.12.2017 r.).
Uwaga!
Przypominamy ponadto, że w systemie AIS/IMPORT zaimplementowana została
funkcjonalność weryfikacji powiązania pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą,
czyli odbiorcą albo podmiotem podanym po kodzie 4PL03.
Dlatego bardzo ważnym działaniem, które pilnie powinno zostać podjęte przez podmioty,
jest dokonanie w usłudze e-Klient rejestracji lub aktualizacji powiązań podmiotu z
reprezentantem, przy czym, w związku z nowymi funkcjonalnościami w usłudze e-Klient
działanie w zakresie aktualizacji typów przedstawicielstwa podawanych w zgłoszeniach
celnych powinno zostać podjęte przez wszystkie zarejestrowane podmioty.
Wdrożona w usłudze e-Klient nowa funkcjonalność polega na możliwości wskazania we
wniosku Rejestracji_aktulizacji_dezaktywacji reprezentacji rodzaju posiadanego przez
reprezentanta przedstawicielstwa.
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Obecnie, przy systemach operacyjnych do obsługi zgłoszeń celnych można z listy wyboru
zadeklarować:
- tylko przedstawicielstwo bezpośrednie;
- tylko przedstawicielstwo pośrednie;
- przedstawicielstwo pośrednie i bezpośrednie (w przypadku posiadania obu rodzajów
pełnomocnictw);
- brak (możliwe do wyboru tylko w przypadku reprezentowania podmiotu przez jego
pracowników).
Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązują wytyczne związane z dostarczaniem
oryginałów upoważnień do wniosku, na zasadach opisanych w Instrukcji e-Klient w. 04 w
rozdziale 5 pkt 5.6.
Utrzymywanie aktualnych danych rejestracyjnych podawanych w komunikatach zgłoszeń
celnych przesyłanych do systemu AIS/IMPORT ma charakter kluczowy. Brak
zaktualizowanych danych rejestracyjnych, na które podmiot będzie powoływał się
podczas dokonywania zgłoszeń celnych, będzie prowadził do negatywnej walidacji,
skutkującej w konsekwencji odrzuceniem zgłoszenia celnego.
Tym samym brak rzetelnych danych w systemie SZPROT spowoduje znaczne wydłużenie
czasu obsługi podmiotu, który aby dokonać skutecznie przywozowego zgłoszenia celnego
w AIS/IMPORT będzie zobligowany dokonać uprzednich działań rejestracyjnych albo
aktualizacyjnych w ww. systemie bazodanowym.
Z walidacji w AIS/IMPORT wyłączone są jedynie przypadki, gdy zgłoszenie celne:
1) będzie złożone przez przedstawiciela reprezentującego osobę fizyczną albo inną
osobę nieobjętą obowiązkiem uzyskania nr EORI (np. objęcie towaru procedurą
odprawy czasowej),
2) dotyczy przesyłek przewożonych przez operatora kurierskiego i zgłaszanych przez
takiego operatora albo innego przedstawiciela celnego,
3) składane jest na podstawie upoważnienia jednorazowego.
Zachęcamy do zwiększonej aktywności w przechodzeniu na komunikację z produkcyjnym
systemem AIS/IMPORT, z uwzględnieniem założeń przekazanych newsletterem z dnia
26.04.2018 r. nr Z/28/2018.
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Jeśli po stronie przedsiębiorcy zachodzą jeszcze przesłanki, które uniemożliwiałyby
rozpoczęcie procedury wysyłania komunikatów do produkcyjnego systemu AIS/IMPORT,
Ministerstwo Finansów prosi o intensyfikację działań w środowisku testowym, na zasadach
określonych w newsletterze nr Z/35/2017 z dnia 22.08.2017 r.
Niezależnie od powyższego Ministerstwo Finansów przypomina także o konieczności
utrzymywania aktualnych danych w zakresie rejestracji podmiotów, powiązań pomiędzy
nimi oraz typów przedstawicielstwa, podawanych w komunikatach przesyłanych do
systemu AES.
W nawiązaniu do newslettera nr Z/31/2018 z dnia 11.05.2018 r. dot. wdrożenia w
Krajowej Administracji Skarbowej nowej usługi e-Status uprzejmie przypominamy o
możliwości przeprowadzania testów ww. usługi w systemie AES.
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Jednocześnie zwracamy uwagę, że po wdrożeniu ww. usługi z dniem 10 września 2018 r.
nie będzie możliwe złożenie w Polsce deklaracji T2L, T2LF lub T2LSM w formie
pisemnej (poza przypadkami niedostępności systemu AES). Zachęcamy do
przeprowadzania testów, gdyż daje to możliwość wcześniejszego zapoznania się z
funkcjonalnościami usługi e-Status przed formalnym jej uruchomieniem w Polsce.
Doprecyzowując informacje przekazane w newsletterze nr Z/44/2018 z dnia 18 czerwca
2018 r. informujemy, że po 1 lipca 2018 r. stosowane oprogramowania podpisujące (i
opatrujące pieczęcią elektroniczną) powinny tworzyć zaawansowane podpisy i pieczęcie
elektroniczne wyliczając skróty dokumentów za pomocą funkcji z rodziny SHA-2.
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Oznacza to, że systemy AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/INTRASTAT, AES, NCTS2,
SZPROT, ZEFIR2, EMCSPL2 będą wysyłały komunikaty podpisywane z użyciem skrótu
SHA-256. Analogiczny obowiązek został nałożony na oprogramowanie podpisujące
wykorzystywane do podpisywania komunikatów wysyłanych z Państwa systemów
zarówno z wykorzystaniem PUESC jak i komunikatora BCP. W celu zachowania
płynności obsługi w okresie przejściowym do dnia 31.10.2018 r. komunikaty podpisane z
użyciem funkcji skrótu SHA-1 nie będą odrzucane.
Wprowadzenie okresu przejściowego nie zmienia faktu, że wszystkie odpowiedzi zwrotne
generowane z ww. systemów będą podpisywane z użyciem skrótu SHA-256 (do
wszystkich przesłanych przez aplikacje klienckie komunikatów, tj. podpisanych
zarówno SHA-1 jak i SHA -2).
Równocześnie informujemy, że System CELINA/IMPORT do momentu jego wygaszenia
będzie działał w oparciu o dotychczasowe oprogramowanie wykorzystujące funkcję skrótu
SHA-1, co oznacza, że komunikaty przychodzące/wysyłane do systemu CELINA/IMPORT
muszą być opatrzone funkcją skrótu w standardzie SHA-1 jak i komunikaty wysyłane
z systemu CELINA/IMPORT będą podpisane z użyciem skrótu SHA-1.
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Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.06.2018 r. (poniedziałek) od godz. 06:30 do godz.
07:30 będą prowadzone prace instalacyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemu AES.
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W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostępie do w/w Systemu. W okresie
planowanej przerwy dopuszcza się stosowanie procedury awaryjnej.
Informacje o ewentualnych zmianach będą aktualizowane na stronach: http://www.e-clo.pl
oraz www.puesc.gov.pl
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