NEWSLETTER
Nr Z/20/2019
z dnia 13.03.2019 r.
Nazwa materiału/Opis informacji

Lp

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2019 r. zostaną usunięte z
rejestrów Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) dane osób fizycznych, które po
dniu 26 czerwca 2015 r. nie dokonały aktualizacji swoich danych w ramach usługi e-Klient.
Usunięciu ulegną także zarejestrowane w PDR powiązania tych osób z podmiotami
gospodarczymi.
Powyższa informacja dotyczy wszystkich osób fizycznych, które:




przed dniem 26 czerwca 2015 r. dokonały rejestracji w PDR w celu przesyłania
komunikatów do celnych systemów operacyjnych;
po dniu 26 czerwca 2015 r. nie założyły konta na Platformie Usług Elektronicznych
Skarbowo – Celnych (PUESC) www.puesc.gov.pl lub
założyły konto na PUESC, ale nie dokonały rejestracji lub aktualizacji danych osoby
fizycznej w SISC po dniu 26 czerwca 2015 r.

Osoby, które chcą pozostać osobami zarejestrowanymi w SISC powinny:

1.




założyć konto na PUESC (jeśli dotąd go nie założyły),
powiązać konto na PUESC z danymi zarejestrowanymi w SISC poprzez złożenie
wniosku o rejestrację danych osoby fizycznej.

W przypadku gdy osoba fizyczna, której dane zostały usunięte z SISC, będzie zamierzała po
dniu 30 czerwca 2019 r. ponownie skorzystać z usług SISC, będzie zobligowana do
zarejestrowania się zgodnie z wymaganiami usługi e-Klient, tj. powinna:








założyć konto na PUESC;
złożyć wniosek o rejestrację osoby fizycznej;
potwierdzić swoją tożsamość w najbliższym urzędzie celno-skarbowym (UCS),
delegaturze UCS lub w oddziale celnym, jeżeli wniosek o rejestrację nie zostanie
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;
zarejestrować lub zaktualizować dane podmiotu (o ile taka czynność będzie
konieczna);
zarejestrować dane reprezentacji - jeżeli osoba fizyczna dokonuje rejestracji w celu
korzystania z usług SISC w imieniu i/lub na rzecz podmiotu gospodarczego;

dostarczyć organowi celnemu aktualny dokument potwierdzający zakres
uprawnień do korzystania z usług oferowanych na PUESC.
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