Komunikat
12.02.2016r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o udostępnieniu środowiska
testowego systemu AIS/INTRASTAT a także o opublikowaniu harmonogramu wdrożenia.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o naszych planach w zakresie udostępnienia
Systemu AIS/INTRASTAT do pilotażu z udziałem wszystkich zgłaszających oraz ich
przedstawicieli. Będzie to kolejny etap udostępnienia usługi e-INTRASTAT opartej o nowe
komponenty wytworzone w ramach Programu e-Cło, następujący po wstępnym pilotażowym
udostępnieniu, jakie od dnia 4 stycznia br. było prowadzone przez Służbę Celną w stosunku do
producentów oprogramowania, którego wyniki w naszej opinii pozwalają na umożliwienie
wszystkim zainteresowanym udziału w weryfikowaniu poprawności działania usługi.
W ramach udostępnienia usługi e-INTRASTAT w oparciu o komponent AIS/INTRASTAT, w
dniach od 15.02.2016r. do 24.03.2016r. osoby zobowiązane uzyskają możliwość przesyłania
komunikatów XML przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacyjnych tj. portal
PUESC, e-mail i webservice.
Dane zawarte w komunikatach powinny być tożsame z danymi przekazywanymi w ramach
realizacji obowiązku statystycznego (przekazywanymi do Systemu CELINA/INTRASTAT), a
także:
• zgłoszenia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną XML dla zgłoszeń
INTRASTAT, opublikowaną na Portalu PUESC w zakładce "Systemy Służby Celnej" =>
"AIS" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/ais),
• aby zgłoszenia przeszły pozytywną weryfikację uprawnień oraz identyfikacji podmiotu
muszą być sporządzone w imieniu osoby zobowiązanej i przekazane z zachowaniem
wymaganych uprawnień do jej reprezentowania.
• wszystkie zgłoszenia będą poddawane typowej weryfikacji, w związku z czym w
zależności od danych zawartych w zgłoszeniu trafią na odpowiednią ścieżkę obsługi, co
umożliwi sprawdzenie w pełnym zakresie komunikatów zwrotnych, w tym komunikatów
o błędach.
UWAGA:
Zgłoszenia przekazywane poprzez PUESC do Systemu AIS/INTRASTAT w dniach
15.02.2016-24.03.2016 nie będą traktowane jako realizacja obowiązku statystycznego.
Należy jednak mieć na względzie, że powyższe działanie daje możliwość pełnego przygotowania
się przez zgłaszających do korzystania z usługi e-INTRASTAT. Należy podkreślić, iż
przygotowujemy się do obsługi zgłoszeń INTRASTAT wyłącznie z wykorzystaniem nowych
kanałów komunikacyjnych, a System CELINA/INTRASTAT oraz dotychczas stosowane kanały
zostaną wygaszone.
Informacje dotyczące działania kanałów komunikacyjnych dostępne są na Portalu PUESC w
zakładce "Systemy Służby Celnej" => "ECIP/SEAP" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/ecip/seap).
Informacje o usłudze e-Klient SC (rejestracja reprezentantów, podmiotów i reprezentacji)
dostępne są na portalu PUESC w zakładce "Katalog e-Usług" => "e-Klient"
(https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient). W celu uzyskania dostępu do Systemu
AIS/INTRASTAT każdy podmiot, reprezentant oraz reprezentacja musi być zarejestrowana w
SISC w ramach usługi e-Klient SC, a zgłoszenie należy podpisać elektronicznie (dopuszczalne są
certyfikaty kwalifikowane, niekwalifikowane oraz profil zaufany ePUAP).
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W ramach ogłaszanego pilotażu zgłoszenia INTRASTAT będą
przyjmowane do systemów:
• CELINA/INTRASTAT - w celu realizacji obowiązku
statystycznego
• AIS/INTRASTAT - wyłącznie w celach testowych.

Pomoc podczas niniejszego działania w zakresie Systemu AIS/INTRASTAT będą świadczyć
pracownicy Wydziału INTRASTAT Izby Celnej w Szczecinie, w dni robocze w godzinach 8.0015.00:
• telefonicznie:91 425 16 22, 91 425 16 82, 91 425 16 94, 91 425 16 99;
• za pośrednictwem email: intrastat.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl.
Także, w zakresie działania AIS/INTRASTAT oraz organizacji, przebiegu i terminów
pilotażowego uruchomienia systemu, pomoc będą świadczyć pracownicy komórki
administrowania merytorycznego INTRASTAT w Krakowie, w dni robocze w godzinach 8.0016.00:
• telefonicznie - 12 62-90-256, 12 62-90-257
• za pośrednictwem email: iadr@kra.mofnet.gov.pl.
W zakresie problemów związanych z usługą e-Klient SC (procesy rejestracji osób, podmiotów i
reprezentacji) wsparcia udzielać będzie HelpDesk Służby Celnej
• tel: +48 33 483 20 55
• e-mail:helpdesk-eclo@mf.gov.pl;
Jeżeli uruchomienie o którym mowa w niniejszej wiadomości wykaże odpowiednią dojrzałość
usługi, w dniu 01.04.2016 r. nastąpi wygaszenie obsługi zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o
System CELINA, a elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT przyjmowane będą wyłącznie przy
wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych PUESC z udziałem komponentu AIS/INTRASTAT
W dniu 25.03.2016 r. zostanie ogłoszona decyzja albo o pełnym wdrożeniu usługi eINTRASTAT albo o wydłużeniu pilotażu. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o pełnym
wdrożeniu, w dniach 25-31 marca realizowana będzie migracja danych, W czasie migracji
wstrzymane zostanie przyjmowane i obsługa zgłoszeń INTRASTAT.
Aby móc wziąć udział w pilotażowym uruchomieniu Systemu AIS/INTRASTAT konieczne jest
zarejestrowanie odpowiednich danych zgodnie z wymogami usługi e-Klient SC (nie dotyczy
sytuacji, gdy testy prowadzone będą przez podmiot i reprezentanta już zarejestrowanego w
SISC) za pośrednictwem portalu PUESC (https://puesc.gov.pl/), co wymaga wykonania
poniższych czynności (zakres czynności uzależniony od wymagań dla wybranych do testowania
kanałów komunikacji oraz planowanego zakresu testów):
utworzenie konta na PUESC (menu: Utwórz konto);
powiązanie kont dla osób i firm zarejestrowanych w Systemie PDR - jeżeli osoba jest
zarejestrowana i powiązana z podmiotem w obecnie działającym PDR, obsługującym
System CELINA/INTRASTAT, należy powiązać konto korzystając z funkcjonalności
„uzyskanie zaawansowanego dostępu” w zakładce „moje konto”,, gdzie podając login i
hasło używane do logowania się do witryny WebCel Celina/Intrastat można uzyskać
zaawansowany poziom dostępu do usług SISC oraz aktywować dotychczasowe
powiązania;
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rejestracja/aktualizacja
danych
osoby
fizycznej
(formularz:
Rejestracja_Osoby_Fizycznej lub Aktualizacja_Osoby_Fizycznej) - jeżeli jest taka
konieczność (osoba nie była zarejestrowana w PDR lub konieczna jest zmiana danych);
rejestracja podmiotu (formularz: Rejestracja_Podmiotulub Aktualizacja_Podmiotu,
przy czym należy pamiętać żeby w zakładce Dane ogólne/Obszar działania wybrać opcję:
Intrastat, oraz w zakładce Kanały komunikacyjne/System wybrać AIS INTRASTAT) jeżeli jest taka konieczność (firma nie była zarejestrowana lub nie są wprowadzone
wymagane dane);
rejestracja
reprezentacji
(formularz:
Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_Reprezentacji, należy pamiętać, żeby w
zakładce Uprawnienia do wysyłania komunikatów zaznaczyć, że reprezentant ma prawo
do komunikacji z AIS - INTRASTAT PRZYWÓZ (INTRASTAT) i AIS - INTRASTAT
WYWÓZ (INTRASTAT)) - jeżeli jest taka konieczność (reprezentacja nie była
zarejestrowana lub konieczna jest zmiana danych);
wygenerowanie niekwalifikowanego certyfikatu SC do podpisywania komunikatów
(w przypadku braku podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP).
UWAGA:
Do podpisywania komunikatów mechanizmami dostępnymi na portalu PUESC można
wykorzystywać:
• certyfikaty kwalifikowane,
• certyfikaty niekwalifikowane SC (generowane na koncie użytkownika PUESC),
• profil zaufany ePUAP.
Użycie kluczy do bezpiecznej transmisji danych wydanych przez CBTD IC w Krakowie będzie
możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu niezależnych od PUESC, zewnętrznych narzędzi do
podpisywania. Podpisany w taki sposób dokument będzie można przesłać do Systemu
AIS/INTRASTAT kanałami komunikacyjnymi PUESC. Jednakże z uwagi na zaobserwowane
pojedyncze przypadki występowania problemów ze stosowaniem w ramach PUESC klucza do
bezpiecznej transmisji danych wydanego przez CBTD IC w Krakowie zalecane jest skorzystanie
z certyfikatu niekwalifikowanego SC, który pozwala na wykorzystanie dostępnych w ramach
PUESC mechanizmów podpisywania dokumentów i zapewnia wydajniejszą obsługę
komunikatów.
Certyfikaty niekwalifikowane SC można wygenerować za pomocą funkcjonalności
udostępnionej na platformie PUESC - zakładka "moje konto", dostępna po zalogowaniu pod
adresem:
https://puesc.gov.pl/web/puesc/user-settings.
Instrukcja generowania certyfikatu dostępna jest pod adresem:
http://puesc.gov.pl/pki/resource/Instrukcja_generowania_certyfikatu.pdf,
natomiast Instrukcja składania podpisu elektronicznego pod adresem:
http://puesc.gov.pl/pki/resource/Instrukcja_skladania_podpisu_elektronicznego.pdf .
W ramach pilotażowego uruchomienia Systemu AIS/INTRASTAT prosimy o przesyłanie
zgłoszeń INTRASTAT z wykorzystaniem następujących adresów:
E-mail: puesc@mf.gov.pl
Portal: https://puesc.gov.pl
WebService: Produkcyjne adresy WS określone w specyfikacji opublikowanej na stronie
https://puesc.gov.pl/web/puesc/ecip/seap
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UWAGA:
Na stronie Ministerstwa Finansów, w zakładce systemy informatyczne -> intrastat-> ist@t:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/intrastat/ist-t-program-do-tworzeniazgloszen-intrastat; została udostępniona specjalna edycja bezpłatnej aplikacji ist@t - wersja 2.27,
przy pomocy której możliwe będzie sporządzanie zgłoszeń INTRASTAT w formie
komunikatów zgodnych zarówno ze specyfikacją techniczną Systemu AIS/INTRASTAT jak i
Systemu CELINA/INTRASTAT.
Dodatkowo informujemy, że planowana jest drobna modyfikacja specyfikacji technicznej XML
dla AIS/INTRASTAT, polegająca na zmianie długości pól zawierających e-mail z 35 do 70
znaków. Przewidywany termin zmiany i publikacji nowej wersji specyfikacji – koniec lutego
bieżącego roku.

Sporządzono w Departamencie Ceł
Warszawa, 12.02.2016r.

