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Departament Ceł w nawiązaniu do newslettera nr Z/45/2018 z dnia 22.06.2018,
przypomina, że w związku z planowanym na dzień 31.10.2018r. wygaszeniem
Systemu CELINA i przejściem na pełną obsługę zgłoszeń importowych w systemie
AIS/IMPORT, konieczne jest pilne dokonanie – w usłudze e-Klient – rejestracji lub
aktualizacji powiązań podmiotu z reprezentantem.
W związku z nowymi funkcjonalnościami w usłudze e-Klient działanie w zakresie
aktualizacji typów przedstawicielstwa podawanych w zgłoszeniach celnych
powinno zostać podjęte przez wszystkie dotychczas zarejestrowane podmioty.
Jednocześnie, Departament Ceł przesyła dodatkowe wyjaśnienia dotyczące
obowiązków rejestracyjnych, jakie należy dokonać w celu płynnego przejścia na
obsługę zgłoszeń w nowym systemie importowym.
Obecnie rejestrując w usłudze e-Klient uprawnienia do obsługi zgłoszeń i
deklaracji w systemach operacyjnych AES/ECS, AIS/ICS, AIS/IMPORT,
AIS/INTRASTAT, NCTS2 można z listy wyboru zadeklarować:
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tylko przedstawicielstwo bezpośrednie,
tylko przedstawicielstwo pośrednie,
przedstawicielstwo pośrednie i bezpośrednie (w przypadku posiadania
pełnomocnictw do obu rodzajów przedstawicielstwa),
brak (możliwe do wyboru tylko w przypadku reprezentowania podmiotu przez
jego pracowników).

Jednocześnie należy przypomnieć, że nadal obowiązują wytyczne związane z
dostarczaniem oryginałów upoważnień lub dokumentów noszących znamiona
oryginału (kopia potwierdzona notarialnie) do wniosku rejestracyjnego, na
zasadach opisanych w Instrukcji e-Klient w. 0.5 w rozdziale 5 pkt 5.6.
W przypadku reprezentantów, którzy do tej pory nie składali oryginałów
upoważnień do Wydziału Centralna Rejestracja w IAS w Poznaniu (dane
migrowane z PDR) konieczne jest złożenie oryginału upoważnienia lub
dokumentów noszących znamiona oryginału (kopia potwierdzona notarialnie)
zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji e-Klient. Organy KAS nie dysponują
oryginałami upoważnień, które były tylko okazywane w związku z rejestracją w
PDR. Zgodnie bowiem z ówczesną Instrukcją PDR oraz opartą na niej praktyką
rejestracja danych na podstawie karty PDR odbywała się na podstawie okazanego
oryginału upoważnienia, który to oryginał funkcjonariusz celny miał obowiązek
skserować i dołączyć do akt sprawy. Oryginał był zwracany wnioskodawcy.

Opracowanie: Zespół „NEWSLETTER”  newsletter@kra.mofnet.gov.pl

N E W SLE T T E R
Nr Z/ 53/ 2018
z dnia 31.07.2018 r.
W związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym (wejście w życie przepisów
unijnego kodeksu celnego) i technicznym (wygaszenie Systemu CELINA i obsługa
zgłoszeń celnych wyłącznie w AIS/IMPORT), przedstawione przez podmiot
dokumenty wymagają obecnie aktualizacji i dostosowania do nowych wymagań,
bez których obsługa zgłoszeń celnych będzie utrudniona, bądź wręcz niemożliwa.
Pełnomocnik, co wynika z samej istoty pełnomocnictwa (upoważnienia) dla
uznania ważności dokonywanej przez niego czynności na rzecz innej osoby, musi
być w stanie wylegitymować się w każdym czasie i na każde żądanie organu
(sądu, kontrahenta, itp.) dokumentem, który potwierdza zakres tego
pełnomocnictwa. 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.
W celu przyspieszenia procedury rejestracji/aktualizacji powiązań w usłudze eKlient zaleca się złożenie oryginału upoważnienia w najbliższej jednostce KAS
nawet przed złożeniem wniosku o aktualizację reprezentacji.
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Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.08.2018 r. (czwartek) od godz. 06:00 do
godz. 07:30 będą prowadzone prace instalacyjne na środowisku produkcyjnym dla
Systemów: AES/ECS, AIS/ICS, AIS/IMPORT, AIS/INTRASTAT. W związku z
powyższym nastąpi przerwa w dostępie do w/w Systemów. W okresie planowanej
przerwy dopuszcza się stosowanie procedury awaryjnej.
Informacje, o ewentualnych zmianach będą aktualizowane na
http://www.e-clo.pl oraz www.puesc.gov.pl
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