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Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac
serwisowych w Centrum Informatyki Resortu Finansów, od godz. 21:00 dnia 23.03.2019 r. do
godz. 08:00 dnia 24.03.2019 r. Platforma Usług Skarbowo-Celnych (PUESC) jest niedostępna
oraz niedostępne są następujące e-usługi:

1.



Platforma Usług Skarbowo-Celnych (PUESC)



e-Klient,



e-Wnioski,



e-Zefir,



e-Zabezpieczenia,



e-Booking TRUCK,



e-Tranzyt



e–Intrastat



e–ICS



e-Przewóz (SENT)



EMCSPL2



e–Export



e–Import



e–Status



e-Wit



CDS (UUM&DS)

Dotyczy to także innych e-usług, które są w fazie testów i pilotaży.
W przypadku usług wdrożonych produkcyjnie należy stosować przewidziane dla nich
procedury awaryjne.
Instrukcje z procedurami awaryjnymi znajdziecie Państwo w tym miejscu.
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Zasady przejścia na wyłączną obsługę komunikatów w AIS/IMPORT
W nawiązaniu do wiadomości przekazywanych w dotychczasowych newsletterach
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o korekcie w strategii wygaszenia systemu
CELINA i przejścia na wyłączną obsługę komunikatów przywozowych w systemie
AIS/IMPORT.
W odniesieniu do reguł i zasad określonych w dotychczasowych newsletterach z tego tematu,
wprowadza się następujące zmiany:
I. Standardowe zgłoszenia celne do tzw. „procedur dopuszczeniowych”, także tych kończących
czasowe składowanie i procedury specjalne zainicjowane komunikatami przesłanymi do
systemu CELINA, mogą być składane do systemu CELINA do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Począwszy od
jedynie::
2




dnia 1 kwietnia br. do systemu CELINA będą mogły być składane

standardowe zgłoszenia celne do „procedur dopuszczeniowych”, przy czym
zastosowanie ma reguła dotycząca art. 33a ustawy o VAT (rozliczanie w jednym
systemie),
zgłoszenia uzupełniające typu X, Y, Z składane w ramach procedury uproszczonej dot.
„procedur dopuszczeniowych” zainicjowanych w systemie CELINA.

Pozostałe reguły dotyczące zasad przekazywania poszczególnych rodzajów komunikatów do
obu systemów importowych pozostają bez zmian.
Jednocześnie Ministerstwo Finansów potwierdza, że z dniem 1 maja 2019 r. system CELINA
zostanie wygaszony i obsługa wszystkich rodzajów dokumentów importowych dostępna będzie
wyłącznie w systemie AIS/IMPORT.
II. Ministerstwo Finansów informuje także, że do dnia 1 września 2019 r. przedłuża się
specjalne zasady posługiwania się kodem 0PL15 przez osoby, które oczekują na rozpatrzenie
ich wniosków o rejestrację/aktualizację w usłudze e-Klient (system SZPROT).
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