Załącznik nr 1
Dostęp do TP za pomocą UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signature)
przez portal PUESC

W celu uzyskania dostępu do TP CDS użytkownik zewnętrzny musi potwierdzić swoją tożsamość oraz
uprawnienia. Uwierzytelnianie i weryfikacja dostępu użytkowników zarejestrowanych w Polsce odbywa
się za pomocą UUM&DS przez portal PUESC. PUESC weryfikuje tożsamość i uprawnienia użytkownika
i przesyła je do TP.

1.

PUESC i e-Klient

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się w usłudze e-Klient i uzyskanie numeru EORI oraz
rejestracja uprawnienia do dostępu do CDS, na podstawie upoważnienia szczególnego udzielonego
osobie fizycznej.
Przedsiębiorca zarejestrowany i posiadający nr EORI, który zechce upoważnić do CDS:
− samego siebie do reprezentowania własnej działalności,
− inną osobę do reprezentowania własnej działalności lub
− zarejestrowanego reprezentanta Podmiotu
musi dokonać rejestracji reprezentacji występując o przydzielenie uprawnień do dostępu do CDS.
W takim przypadku wypełnia wniosek Rejestracja_aktualizacja_dezaktywacja_Reprezentacji za
pośrednictwem portalu PUESC. Jeżeli upoważnia osobę fizyczną, która jest już zarejestrowana jako
reprezentant podmiotu we wniosku wybiera operację „aktualizuj” i do wszystkich posiadanych
uprawnień dodaje z listy uprawnienie „obsługa wniosków dotyczących pozwoleń objętych Systemem
Decyzje Celne (CDS)”. Jeżeli upoważnia osobę fizyczną, która jest nowym reprezentantem podmiotu w
wniosku wybiera operację „dodaj” uzupełniając wszystkie pola, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.
Wniosek jest rozpatrywany przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu - Wydział Centralna
Rejestracja.

2.

TP i UUM&DS

Po wywołaniu usługi CDS (pod adresem: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/) otwiera się
strona wyboru kontekstu reprezentacyjnego „Skąd Jesteś?” „Where Are You From”. Kontekst
reprezentacyjny określa w jakiej roli użytkownik chce pracować w systemie CDS.

Warunkami koniecznymi do rozpoczęcia pracy w systemie CDS są:
- konto zarejestrowanego użytkownika zewnętrznego na portalu PUESC,
- w przypadku reprezentowania innych osób prawnych lub fizycznych - zarejestrowanie
reprezentacji w systemie SZPROT,
- uprawnienie dostępu do CDS.
Użytkownik zewnętrzny uwierzytelnia się w określonym kontekście reprezentacyjnym. Zmiana kontekstu
wymaga ponownego uwierzytelnienia. Aby uzyskać dostęp do CDS użytkownik zewnętrzny:
a)

wywołuje usługę CDS ze strony internetowej TP;

b)

zostaje przekierowany na stronę WAYF (Skąd jesteś?);

c)

wybiera kontekst reprezentacyjny, w którym chce pracować; wskazuje na kraj, w którym chce
się uwierzytelnić i potwierdzić uprawnienia;

d)

po wybraniu przycisku „Wyślij” zostaje przekierowany na stronę kraju, w którym chce się
uwierzytelnić;

e)

w przypadku Polski uwierzytelnia się na portalu PUESC za pomocą loginu i hasła do PUESC;

f)

po prawidłowym uwierzytelnieniu zostaje przekierowany do TP.

Aby zmienić kontekst reprezentacyjny należy wylogować się z systemu CDS a następnie z ECAS
(system uwierzytelniania Komisji Europejskiej) i powtórzyć kroki opisane w literach a-f.
Jeżeli użytkownik jest uwierzytelniony na portalu PUESC (ma niezamkniętą sesję PUESC w
przeglądarce), nie musi ponownie się uwierzytelniać. Po ustaleniu kontekstu reprezentacyjnego
zostanie automatycznie przekierowany i dopuszczony do działania w CDS.
W Polsce stosujemy dwa typy kontekstu reprezentacyjnego:
A.

praca w imieniu własnym

B.

reprezentowanie innej osoby fizycznej1 lub prawnej

1

Osoba fizyczna zdefiniowana w art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

A. praca w imieniu własnym

Użytkownik wybiera w polu „Wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp” domenę
celną („CUSTOMS”) w polu „Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony” - Polskę
(„POLAND”) oraz w polu „Wybierz rodzaj użytkownika” rodzaj aktora np. pracownik (EMPLOYEE),
podmiot („ECONOMIC OPERATOR”) lub reprezentant („CUSTOMS REPRESENTATIVE”). Następnie
wskazuje, że chce działać „w imieniu własnym” i zaznacza: „Udzielam zgody na przetwarzanie
wniosków o informacje dotyczące mojego profilu tożsamości oraz udostępnianie tych informacji
UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS)”. Wybiera przycisk „Wyślij”

i zostaje przekierowany na portal PUESC, gdzie może się uwierzytelnić (podać login i hasło, które
wykorzystuje do uwierzytelniania na PUESC). Po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownik jest
automatycznie przekierowywany do CDS.
B.

reprezentowanie innej osoby fizycznej lub prawnej

Użytkownik wybiera w polu „Wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp” domenę
celną („CUSTOMS”) w polu „Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony” - Polskę
(„POLAND”) oraz w polu „Wybierz rodzaj użytkownika” rodzaj aktora np. pracownik (EMPLOYEE),
podmiot („ECONOMIC OPERATOR”) lub reprezentant („CUSTOMS REPRESENTATIVE”). Następnie
wskazuje, że chce działać „w imieniu następującego podmiotu (osoba fizyczna lub prawna) . W
rezultacie tego wyboru pojawia się kolejna sekcja z polami „Rodzaj użytkownika”, „Rodzaj ID” oraz
„ID”, w których podaje dane użytkownika, którego chce reprezentować. Następnie zaznacza „Udzielam
zgody na przetwarzanie wniosków o informacje dotyczące mojego profilu tożsamości oraz
udostępnianie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs
EIS)”. Wybiera przycisk

„Wyślij” i zostaje przekierowany na portal PUESC, gdzie może się

uwierzytelnić (podać login i hasło, które wykorzystuje do uwierzytelniania na PUESC). Po poprawnym
uwierzytelnieniu użytkownik jest automatycznie przekierowywany do CDS.

