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Szanowni Państwo,
Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w pierwszym
kwartale 2021 r. planowane jest wdrożenie systemu „Rozliczanie Procedur
Specjalnych”, zwanego dalej „RPS” (usługa ePS). System ten ma na celu m. in.
wsparcie posiadaczy pozwoleń na procedurę uszlachetniania czynnego i procedurę
końcowego przeznaczenia przy składaniu rozliczenia zamknięcia, o którym mowa
w art. 175 rozporządzenia delegowanego KE nr 2015/2446. Usługa ePS umożliwi
elektroniczne złożenie rozliczenia, a następnie jego elektroniczną obsługę przez organy
KAS.
System RPS będzie także wspierał KAS podczas monitorowania wypełniania przez
posiadaczy pozwoleń obowiązków wynikających z innych procedur specjalnych
(z wyłączeniem tranzytu) (art. 23 ust. 5 UKC).

1.

Wdrożenie Systemu RPS (usługi ePS) będzie poprzedzone przeprowadzeniem testów
oraz wystawieniem specyfikacji XML na potrzeby budowania aplikacji po stronie
Klienta KAS. Szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia systemu RPS (usługi ePS)
będą przekazywane w dedykowanym tej usłudze Newsletterze (ePS).
W celu przygotowania się do wdrożenia systemu RPS, niezbędne jest gromadzenie
danych potrzebnych do oceny czy rozliczenie zamknięcia jest prawidłowe. Dlatego
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych wymogów w wypełnianiu zgłoszeń
celnych, które będą pobierane przez system RPS z systemów obsługujących
te zgłoszenia, czyli z systemów AIS/IMPORT oraz AES/ECS2.
W związku z powyższym Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie
informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2,
NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r., wprowadza się zmiany związane
z wdrożeniem RPS, które zostały opublikowane na PUESC w Wykazie zmian
do Instrukcji wypełniania celnych w. 2.2 w zakładkach dotyczących e-Usług
importowych, eksportowych i tranzytowych oraz w zakładkach dedykowanych
poszczególnym systemom zgłoszeniowym AIS, AES, NCTS2.
Reguły walidacyjne dla systemu AIS/IMPORT związane z tematyką RPS zostały
opublikowane na PUESC w dokumencie „AIS Pytania i odpowiedzi FAQ 2020.10.29
w pkt 226.
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2.

W nawiązaniu do newsletterów nr Z/20/2020 z dnia 07.04.2020 r. oraz nr Z/52/2020
z dnia 29.07.2020 r., w których przekazana została informacja o decyzji Komisji (UE)
pozwalającej państwom członkowskim dotkniętym pandemią koronawirusa na czasowe
zwolnienie z należności celnych przywozowych i podatku VAT przywozu towarów
potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 oraz o przedłużeniu terminu
stosowania tych zwolnień, Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje,
że w dniu 28 października 2020 r. została wydana decyzja Komisji (UE) 2020/1573
zmieniająca decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności
celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania
skutków epidemii COVID19 w 2020 r. (Dz. Urz. UE L 359 z 29.10.2020, s 8).
Zgodnie z tą decyzją zwolnienia stosuje się do przywozu dokonanego od dnia
30 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (a nie do 31 października 2020 r. jak
poprzednio było to przewidziane).
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