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Nazwa materiału/Opis informacji
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na portalu PUESC https://puesc.gov.pl/
w zakładkach: Katalog e-Usług/e-IMPORT oraz SISC/AIS – w części: „Treści powiązane”, został
opublikowany dokument „AIS/IMP Specyfikacja techniczna XML dla H6 i H7 (publiczna)”
wersja 1.02, w zakresie dotyczącym wdrożenia tzw. pakietu e-commerce.
Dokument ten został przygotowany w związku ze zmianą modelu odpraw celnych w obrocie
pocztowym (tj. realizowanym przez operatora wyznaczonego) i kurierskim, związaną
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowych przepisów podatkowych, tzw. pakietu
VAT e-commerce, znajdującego przełożenie na zmiany unijnych regulacji celnych, tj. zmiany
Rozporządzenia Delegowanego i Rozporządzenia Wykonawczego do Unijnego Kodeksu
Celnego (UKC). Zmiany te wymagają odpowiedniej implementacji w krajowym systemie
informatycznym obsługującym zgłoszenia celne w zakresie obsługi zgłoszeń ze zredukowanym
zakresem danych, określonych w kolumnie H7 załącznika B do Rozporządzenia Delegowanego
do UKC, czyli zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki, która
jest objęta zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009.

1.

Specyfikacja ta obejmuje również wdrożenie obsługi zgłoszeń ze zredukowanym zakresem
danych określonych w kolumnie H6 załącznika B do Rozporządzenia Delegowanego do UKC,
czyli zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym do dopuszczenia do obrotu.
Dokumentacja ta może stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu wytwórczego
w odniesieniu do aplikacji klienckich.
Jednocześnie MF zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do specyfikacji
z wykorzystaniem formularza „AIS Formularz uwag do specyfikacji H6 i H7” wystawionego na
ww. portalu, na adres e- mail aes.ais.pytania.ias.350000@mf.gov.pl
Formularz z odpowiedziami na zgłoszone uwagi Zespół Projektowy umieszczał będzie na
portalu PUESC https://puesc.gov.pl/ w zakładkach: Katalog e-Usług/e-IMPORT oraz SISC/AIS w części: „Treści powiązane”, w każdy czwartek (o ile w danym okresie tygodniowym pojawią
się uwagi), począwszy od dnia 30 stycznia 2020 r. W formularzu każdorazowo uwzględnione
będą wszystkie pytania zgłoszone od momentu publikacji specyfikacji, do środy
poprzedzającej udzielenie odpowiedzi. Odpowiedzi nowe, w stosunku do stanu z
poprzedniego czwartku, będą wyróżnione boldem i kursywą.
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