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Nazwa materiału/Opis informacji

Lp.
Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2020 r. zostanie
utworzona jednostka CUDO e-STATUS w ramach CUDO OC TOWAROWY I w Porcie
Lotniczym Okęcie w Warszawie (PL443020), która zapewni w skali całego kraju obsługę
potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów (T2L, T2LF lub T2LSM na uprzednio
stosowanej karcie 4 SAD) na podstawie wniosków składanych w formie wyłącznie
elektronicznej (komunikat IE5PCS).
Uzasadnieniem dla wybranej przez Ministerstwo Finansów ww. lokalizacji CUDO e- STATUS
jest:
- doświadczony zespół osobowy, który realizuje znaczną ilość operacji związanych
z komunikatem IE5PCS,

1.

- lokalizacja umożliwiająca bezpośredni fizyczny kontakt z przedstawicielami MF, co jest
korzystne w kontekście przyszłych zmian w krajowym systemie, które będą konieczne
w związku z implementacją unijnego systemu PoUS, który będzie wdrażany w oparciu
o AES/STATUS (uzgadnianie funkcjonalności, testy, pilotaże itp.).

W CUDO e- STATUS komunikaty IE5PCS obsługiwane będą w następującym zakresie:
- procedura uproszczona (upoważniony wystawca),
- procedura standardowa, poza przypadkami potwierdzania unijnego statusu celnego
towarów poprzez symbol „T2L” na dokumentach papierowych (faktura, dokument
przewozowy, karnet TIR lub karnet ATA); dokumenty te muszą być przedstawione
funkcjonariuszowi zgodnie z zasadami dotyczącymi dokumentów określonych w Załączniku
nr 1 do dokumentu „Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń
celnych”, co oznacza, że komunikat IE5PCS nie może zostać przyjęty, jeżeli dokumenty te nie
zostaną przedstawione funkcjonariuszowi w oryginale celem naniesienia adnotacji
(dokumenty te nie mogą zostać przesłane z wykorzystaniem systemu e-Załączniki).
Ten wariant postępowania deklarowany byłby w komunikacie IE5PCS poprzez podanie kodu
informacji dodatkowej „PST2L” – potwierdzenie statusu na dokumentach papierowych.
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W jednostkach lokalnych nadal realizowany byłby następujący zakres:
1. procedura standardowa, gdy potwierdzenie statusu będzie dokonywane poprzez
symbol „T2L” na dokumentach papierowych (faktura, dokument przewozowy, karnet
TIR lub karnet ATA),
2. obsługa kart 4 dokumentu SAD składane przez:
a) podróżnych, lub
b) osoby zagraniczne dokonujące jednorazowo potwierdzenia unijnego statusu
celnego towarów,
3. procedura awaryjna.

Podstawowe korzyści dla KAS i jego Klientów wynikające z takiego rozwiązania to,
w szczególności:
1) jednolite zasady obsługi komunikatów, a także zestandaryzowane podejście do kontroli;
2) obsługa zgłoszeń 24h/7 dni w tygodniu;
3) odciążenie innych placówek CUDO i oddziałów granicznych.

Przeprowadzona konsolidacja pozostanie bez wpływu na miejsce przedstawienia towarów,
które zgodnie z decyzją biznesową Klienta będzie mogło być realizowane lokalnie.
Uzgodnione z organem celnym i realizowane lokalnie praktyki, np. związane z nakładaniem
zamknięć, stemplowaniem i nanoszeniem adnotacji na wydrukach, będą mogły być
kontynuowane po uprzednim zweryfikowaniu przez organ celny zakończenia obsługi
w systemie przez CUDO e- STATUS.
W związku z utworzeniem CUDO e- STATUS w systemie AES/STATUS zaimplementowane
zostaną 2 nowe rozwiązania:
- możliwość zlecania przez CUDO kontroli towarów/dokumentów towarzyszących do OC
przedstawienia towarów/dokumentów, deklarowanych po kodzie informacji dodatkowej
„PS001”,
- wstrzymanie automatycznego procesu w systemie dla komunikatów z kodem informacji
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dodatkowej „PST2L” dedykowanym dla procedury uzupełnianej przedłożeniem dokumentów
papierowych.
Zgodnie z przyjętymi założeniami w CUDO e-STATUS w skali całego kraju obsługiwane będą
komunikaty składane do systemu AES/STATUS w ramach procedury uproszczonej
(upoważniony wystawca).
W związku z powyższym konieczne będzie przeprowadzenie zmiany warunków ważnych
pozwoleń na upoważnionego wystawcę poprzez wprowadzenie zapisów, że od dnia
1 września 2020 r. komunikaty do systemu AES/STATUS powinny być składane wyłącznie do
CUDO e-STATUS jako UC Wniosku, a nie jak dotychczas do lokalnych oddziałów celnych.
Rekomenduje się, żeby zmiana pozwoleń w ww. zakresie była przeprowadzona na wniosek
posiadacza pozwolenia i dokonana najpóźniej do dnia 31 sierpnia br.
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