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1. Wstęp
W celu wprowadzenia dalszych ułatwień dla podmiotów realizujących obrót towarowy z
zagranicą Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia usługę „e-Dokumenty
Nadzoru”. Ułatwienie to polega na bezpośrednim pozyskaniu przez KAS dokumentu nadzoru
w formie elektronicznej, a następnie jego wykorzystaniu na potrzeby obsługi zgłoszeń
celnych bez konieczności jego przedstawiania w formie papierowej przez importera1.
Usługa umożliwia zgłaszającym weryfikację salda dokumentu nadzoru na przywóz
wyrobów ze stali lub aluminium zaś funkcjonariuszom SCS KAS, pozwala na elektroniczne
saldowanie dokumentu nadzoru, w formie elektronicznej, jako załącznika do zgłoszenia
składanego w systemie operacyjnym AIS/IMPORT.
Korzyści dla przedsiębiorcy z obsługi dokumentu nadzoru w formie elektronicznej:


przyśpieszenie dokonywania odpraw celnych towarów przez organy KAS, ponieważ
Ministerstwo Rozwoju bezpośrednio przesyła go w formie elektronicznej do systemu,
do którego mają dostęp funkcjonariusze SCS,



brak wymagalności dokumentów papierowych wydanych przez Ministerstwo Rozwoju,



brak ograniczeń w wyborze Oddziału Celnego, w którym dokonana będzie odprawa
celna, ponieważ dostęp do systemu i tym samym wydanego dokumentu nadzoru będą
mieć wszystkie Oddziały Celne na terenie Polski,



ułatwiony dostęp do salda dokumentu nadzoru po stronie zgłaszającego towary do
odprawy celnej.
Niniejszy dokument stanowi instrukcję dla przedsiębiorców wykorzystania usługi „e-

Dokument Nadzoru”.
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Dotyczy dokumentów nadzoru wystawianych przez Ministerstwo Rozwoju.
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2. Założenia
1) Usługa „e-Dokument Nadzoru” służy do sprawdzania wielkości salda dokumentów
nadzoru wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
2) Usługa „e-Dokument Nadzoru” znosi wymagalność dostarczania do oddziałów celnych
papierowych dokumentów nadzoru, które zostały wydane przez Ministerstwo Rozwoju.
3) Dokumenty nadzoru wydane przez organy właściwe innych państw UE obsługiwane są
papierowo bez wykorzystania ww. usługi.
4) Przewidziana dla dokumentu nadzoru tolerancja 5% w ilości towaru jest możliwa do
wykorzystania w momencie ostatniego wpisu (saldowania) dokumentu nadzoru zanim
zostanie wykorzystana przyznana ilość towaru. Gdy dokument nadzoru nie zawiera
dostępnego salda wówczas brak jest możliwości wykorzystania ilości wynikającej tylko z
5% tolerancji.
5) W przypadku, gdy dla danej pozycji zgłoszenia celnego konieczne jest zastosowanie
więcej niż jeden dokument nadzoru, to w pierwszej kolejności następuje obsługa
dokumentu nadzoru z mniejszą ilością salda (bez skorzystania z wielkości tolerancji), a
następnie obsługa kolejnego dokumentu z większą ilością salda.
6) Gdy dokument nadzoru utracił termin ważności, wówczas brak jest możliwości
wykorzystania ilości wynikającej z dostępnego salda dokumentu.

Uwaga:
W pierwszym etapie wprowadzania usługi, dla dokumentów już wydanych w formie
papierowej, konieczne będzie kontynuowanie wykorzystania takich dokumentów na
dotychczasowych zasadach.
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3. Dostęp i uprawnienia do usługi „e-Dokument Nadzoru”
Usługa „e-Dokument Nadzoru” nie wymaga instalacji i dostępna jest w sieci internet, w
formie portalu, pod adresem:
https://ezal.mf.gov.pl/

Usługa „e-Dokument Nadzoru” pozwala sprawdzić wielkość salda dokumentu nadzoru
wydanego przez Ministerstwo Rozwoju, w celu wykorzystania tego dokumentu do
zgłoszenia importowego.
Dostęp do ww. usługi nie wymaga logowania. Po wpisaniu do dowolnej przeglądarki
internetowej adresu otwiera się okno strony głównej portalu.
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4. Obsługa elektronicznego dokumentu nadzoru na stronie „eDokument Nadzoru”.
4.1 Wyszukiwanie i ustalanie salda dokumentu nadzoru.

Po wejściu na stronę usługi otwiera się ekran startowy. W części „e-Dokument Nadzoru”
jest możliwość wyszukiwania dokumentów nadzoru. W celu wyszukania dokumentu nadzoru
należy wybrać przycisk „sprawdź saldo dokumentu nadzoru”.
Po kliknięciu w przycisk „sprawdź saldo dokumentu nadzoru” otworzy się podstrona
pozwalająca ustalić aktualne saldo dostępne dla sprawdzanego dokumentu na podstawie:
 5 pierwszych cyfr numeru NIP posiadacza dokumentu nadzoru,
 numeru dokumentu nadzoru,
 ilości towaru na jaką dokument nadzoru został wydany.

W celu uzyskania podpowiedzi należy wybrać przycisk „zobacz jak to działa:”.
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Użycie przycisku „zobacz jak to działa:” spowoduje rozwinięcie podpowiedzi schematycznie
pokazującej zasadę działania usługi. Ponowne użycie tego przycisku ukrywa podpowiedź.

Sprawdzenie salda dokumentu:

W pola otwartej podstrony należy wpisać wymagane dane z dokumentu nadzoru, następnie
należy użyć przycisk

.
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W przypadku kiedy sprawdzany dokument nadzoru nie był dotychczas wykorzystywany do
odpraw, wówczas dostępne do wykorzystania saldo wynosi tyle, co ilość towaru podana w
dokumencie.

W przypadku kiedy sprawdzany dokument nadzoru był dotychczas wykorzystywany do
odpraw, wówczas dostępne do wykorzystania saldo wynosi tyle, co ilość towaru podana w
dokumencie pomniejszona o ilość wykorzystaną w poprzednich zgłoszeniach. Usługa
pozwala również na identyfikację zgłoszeń, do których wykorzystano część salda.

Uwaga:
Wpisanie nieprawidłowych danych skutkuje komunikatem:

Należy wówczas zweryfikować wpisywane dane w oparciu o źródłowy dokument nadzoru
oraz wpisać poprawne dane.
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4.2 Sytuacje uniemożliwiające wykorzystanie dokumentu nadzoru.
1) Brak dostępnego salda.

W przypadku, gdy dostępna ilość została wykorzystana w całości, wówczas brak jest
możliwości wykorzystania dokumentu nadzoru pomimo, że dokument nie utracił terminu
ważności.
2) Upływ ważności dokumentu nadzoru.

Gdy dokument nadzoru utracił termin ważności, wówczas brak jest możliwości
wykorzystania dokumentu pomimo dostępnej ilości wynikającej z salda dokumentu.
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5. Wsparcie techniczne i merytoryczne.

Usługa „e-Dokument Nadzoru” została przygotowana i jest utrzymywana przez Izbę
Administracji Skarbowej w Lublinie.
W przypadku problemów technicznych, uwag i wniosków dotyczących działania lub
rozwoju aplikacji, stosowną wiadomość należy przesłać e-mail na adres:
Admin24.ias.lublin@mf.gov.pl

lub pisemnie:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. Celników Polskich 21
21-500 Biała Podlaska
województwo lubelskie

W sprawach merytorycznych należy skontaktować się z lokalnym koordynatorem ds.
środków polityki handlowej lub Wydziałem Ograniczeń Pozataryfowych i Single Window
Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów.
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