RPS – pytania i odpowiedzi (FAQ)
Uwagi powinny być przesyłane na adres michal.kaminski@mf.gov.pl

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

1.

atrybut
Towar/DokumentPoprzedni/P
ozycjaDokumentu/@NrPozycji

2.

Informacja dodatkowa 00700

Data
wniesienia
uwagi
2020-11-17

2020-11-17

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

Czy w systemie AIS dla RPS, atrybut ten jest
w jakiś sposób przetwarzany? Jeśli tak, co
dokładnie powinno być wpisane dla kodu
dokumentu „SDE” – zawsze wartość „1”?

Ten atrybut jest kluczowy z punktu widzenia RPS
ponieważ pozwala na powiązanie konkretnej
pozycji
zgłoszenia
objęciowego
i
zamknięciowego. Dlatego nie może przyjmować
zawsze wartości „1” a musi być wartością
wynikającą z faktycznego numeru pozycji
towarowej w zgłoszeniu poprzednim. Dla kodu
SDE będzie to pozycja zgłoszenia uproszczonego,
dla CLE będzie to numer pozycji towarowej we
wpisie, a w przypadku MRN numer pozycji
zgłoszenia
poprzedniego
(zgłoszenia
standardowego lub uzupełniającego).

Informacja dodatkowa 00700 ma opis
„”UCz” i odpowiedni numer pozwolenia lub
numer INF”. Czy w takim przypadku, podając
00700 dla RPS należy wpisać numer
„UCz18PL…..”, czy też samo „18PL…” (gdzie
18PL… jest przykładowym numerem
pozwolenia)?

Jest to pole tekstowe, trudno więc o
zapewnienie 100% zgodności zapisów jednakże
dotychczasowa praktyka wskazuje, że podmioty
podają tylko numer pozwolenia bez zapisu
„Ucz”.

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

3.

Specyfikacja publiczna xml

2020-11-17

Czy oprócz samej specyfikacji planują RPS jest w stosunku do AIS i AES systemem
Państwo jeszcze opublikowanie jakiegoś odtwórczym i nie jest aż tak skomplikowany z
informatora dla podmiotów.
punktu widzenia użytkownika zewnętrznego
(posiadacza pozwolenia) by konieczne było
tworzenie tak rozbudowanego informatora, jak
w przypadku AIS. Niemniej podręcznik
użytkownika na pewno zostanie opublikowany.

4.

Specyfikacja publiczna xml

2021-02-11

Jak zgłosić zgłoszenia kończące procedurę, W tym przypadku nie ma znaczenia, czy jest to
gdy towary były objęte systemem CELINA, a zgłoszenie rozpoczynające, czy kończące
nie AIS?
procedurę specjalną. Zasada podawania
numerów jest taka sama. W polu 40 zgłoszenia
celnego ewidencję podajemy w klasycznym
zapisie.
Inną kwestią jest złożenie rozliczenia zamknięcia
z wykorzystaniem systemu RPS. Na potrzeby
systemu, aby zachować zgodność z nową, 18znakową strukturą MRN w komunikatach
przekazywanych do systemu RPS, należy
dokonać transformacji numeru OGL według
następującego wzoru:
OGL/361010/00/123456/2017 =
17PL361010I0123456,
a
jako
rodzaj
identyfikatora objęcia wybrać MRN. System RPS
nie obsługuje bowiem danej „rodzaj
identyfikatora” o nazwie OGL.

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

5.

Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

Jak należy wypełniać zgłoszenia celne, jeśli W takiej sytuacji należy podać oryginalne
towar pojawił się na składzie celnym z numery objęć z poprzedniego składowania.
użyciem zgłoszenia tranzytowego lub
przemieszczenia między składami tego
samego właściciela? Czy w takim przypadku
umieszczać numer zgłoszenia tranzytowego,
czy też oryginalne numery objęć towarów z
„poprzedniego” składu?
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Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

Czy
pole
@PozycjaDokumentu
dla
dokumentu poprzedniego jest w jakiś sposób
weryfikowane dla kodu „CLE”? Mamy tutaj
wątpliwość, czy numer pozycji w przypadku
„CLE” może wystąpić inny niż „1”?

Patrząc na reguły walidacyjne to zapis bez
numeru pozycji nie przejdzie do AIS, a również w
systemie RPS numer pozycji jest wymagany,
dlatego: jeżeli w rejestrze każda pozycja to
osobny wpis to oczywiście „Y-CLE-20201130100”, a atrybut @pozycja = 1, natomiast jeśli w
ramach jednego wpisu jest kilka pozycji to „YCLE-20201130-100”, a atrybut @pozycja zgodny
z pozycją we wpisie. Dane deklarowane w
ramach wpisów do rejestru procedury
uproszczonej nie będą walidowane.
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Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

Obsługujący składy celne mają problem ze
zgłaszaniem ilości towarów w składzie w
jednostkach celnych (NAR, itp.), gdyż
dotychczas stosowali jednostki typu
"komplet" czy też "zestaw" - przeliczenie
tych jednostek na sztuki nie jest sprawą
jednoznaczną, szczególnie, gdy kod CN nie
ma jednostki uzupełniającej. Czy mamy tutaj
jakieś pole manewru, aby móc zgłaszać we

Jednostka miary jest zasilana słownikiem 068
więc nie ma możliwości zastosowania własnych
jednostek i wydaje się, że jedyną możliwą
jednostką będzie NAR.
Przykładowo:
1 objęcie – maszynki do golenia 100 NAR
2 objęcie – pianka do golenia 100 NAR

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

własnych jednostkach miary? Ewentualnie - 3 objęcie – nożyki zamienne 100 NAR;
czy podawanie w takich przypadkach 1
1 zamknięcie – komplety maszynka + pianka +
zestaw = zawsze 1 NAR jest poprawne?
nożyki – 100 NAR
Analiza, czy ilość wykazana w wyprowadzeniu
jest zgodna z objęciami będzie realizowana
„manualnie” przez funkcjonariusza przy
wsparciu danymi znajdującymi się w systemie
RPS.
8

Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

W komunikatach znajduje się pole "numer System RPS nawiązuje swą budową do systemów
systemowy RPS" (NrRPS). Kto nadaje ten operacyjnych. W związku z tym LRN to numer
numer? Podmiot czy urząd?
własny, a numer systemowy RPS to numer
ewidencji (czyli odpowiednik MRN w systemach
AIS/AES/NCTS).

9

Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

Czy komunikat RPS100 wysyłany jest na
żądanie UC, czy też podmiot wysyła go z
własnej
inicjatywy,
chcąc
zamknąć
procedurę?

Komunikat RPS100 to komunikat elektroniczny
zastępujący dzisiejsze papierowe rozliczenia
zamknięcia,
składane
przez
posiadaczy
procedury uszlachetniania czynnego lub
końcowego przeznaczenia.
Komunikat RPS100, czyli rozliczenie zamknięcia
wysyłany jest przy użyciu systemu RPS jako Kwit
Rozliczenia (dla uszlachetniania czynnego lub
end-use) albo jako Kwit Rozliczenia, o którym
mowa w art. 325 RW. Czyli zamiast zanosić lub
przesyłać wersję papierową podmiot wysyła plik
xml. Rozliczenie zamknięcia jest obligatoryjne
(art.175 ust. 1 RD), chyba że organ zwolni
posiadacza pozwolenia z tego obowiązku.

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

Komunikat RPS100 może mieć postać Spisu
Inwentaryzacyjnego dla procedury składowania
celnego – na żądanie organu lub zgodnie z
pozwoleniem (jeżeli pozwolenie nakłada
obowiązek składania takich spisów na potrzeby
monitorowania realizacji procedury).
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Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

Jak wygląda korekta pliku RPS100?

Korekta komunikatu RPS100 wygląda dokładnie
tak jak sprostowanie zgłoszenia w systemach
AES/AIS – dane nieprawidłowe zastępujemy
prawidłowymi.
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Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

Czy w pliku RPS100 należy podawać tylko
pozycje zamknięć, które dotyczą objęć z tego
samego pliku, czy też wszystkie pozycje
zamknięć (nawet jeśli dotyczą np. objęć
spoza tego pliku RPS100)?

W RPS zawsze wychodzimy od objęcia towaru
procedurą, czyli w komunikacie RPS100
wykazujemy pozycje objęcia i powiązane z nimi
pozycje zamknięcia. To między innymi było
powodem zmian wprowadzonych w Instrukcji
wypełniania zgłoszeń celnych w zakresie pola 40
oraz ilości i jednostki miary.
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Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

Jakie są faktyczne (techniczne) limity Limitem jest 5 MB na załączniki. Do tego wielkość
wielkości plików RPS100? Teoretycznie te samego pliku xml
pliki mogą być wielkości setek megabajtów,
Jedynym dopuszczalnym formatem załączników
w przypadku umieszczenia kilku załączników
jest *.pdf
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Atrybuty @ Pozycjaobjęcia i @ 2021-02-10
NrPozycjiTowarowej

1.
Czym różnią się poniższe dane – tj. co
powinniśmy wpisać w pola poniżej –
potrzebne jest odniesienie do pozycji
zgłoszenia celnego o objęcie procedurą
specjalną jednak nie wiemy dlaczego są dwa

@Pozycja objęcia to pozycja w zgłoszeniu
celnym.
@NrPozycjiTowarowej to pozycja ewidencji
towarowej, czyli numer pozycji w ewidencji

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

pola i które co oznacza. Czy możemy prosić o procedury specjalnej prowadzonej, zgodnie z art.
wyjaśnienie lub doprecyzowanie specyfikacji 214 UKC, przez posiadacza pozwolenia.
w tym zakresie:
/RPS100/ListaObjec/Objecie/ListaPozycjiObj
ecia/Pozycja/Pozycjaobjęcia
/RPS100/ListaObjec/Objecie/ListaPozycjiObj
ecia/Pozycja/NrPozycjiTowarowej
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/RPS100/ListaZamkniec/Zamk
niecie/ListaPozycjiZamkniecia

2021-02-10

Lista pozycji zamknięcia jest obowiązkowa –
w jaki sposób wypełnić komunikat RPS100,
jeśli przesyłamy jako spis i jeszcze nie było
jeszcze żadnych zamknięć dla jakiegoś
towaru np. wprowadzonego na skład.

Podjęte już zostały działania w celu
wprowadzenia stosownych zmian systemie RPS,
pozwalających
na
uwzględnienie
tego
przypadku. Prawdopodobnie wprowadzony
będzie nowy identyfikator zamknięcia „brak
zamknięcia”
oraz
odpowiednie
reguły
walidacyjne umożliwiające pozostawienie listy
pozycji pustej.
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/RPS100/ListaObjec/Objecie/Li
staPozycjiObjecia/Pozycja/Zak
azZwrotuCla

2021-02-10

Pole jest przekazywane na poziomie pozycji
objęcia – jednak jego opis sugeruje, że
odnosi się do produktu przetworzonego – jak
to wypełnić, jeśli znacznik będzie miał różną
wartość
dla
różnych
produktów
przetworzonych, w których znajduje się
towar z pozycji objęcia?

System RPS wymaga udzielenia informacji o
produkcie
przetworzonym
i
powrotnie
wywożonym w odniesieniu do pozycji zgłoszenia
otwierającego procedurę specjalną. Czyli, jeżeli
dany produkt przetworzony został powrotnie
wywieziony i miał lub będzie miał wystawiony
dokument
potwierdzający
preferencyjne
pochodzenie, do wyprodukowania którego użyto
chociażby częściowo towaru z rozliczanej pozycji,
to odpowiedź będzie twierdząca. Szczegółowe
rozliczenie wykorzystania preferencyjnego

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

pochodzenia może być również przekazane jako
załącznik do formularza RPS100.
16

/RPS100/ListaZamkniec/Zamk
niecie/ListaPozycjiZamkniecia/
Pozycja/ListaNaleznosci

2021-02-10

W jaki sposób
należności?

należy

wypełnić listę Kolekcję należności należy wypełnić na zasadach
identycznych, jak dla zgłoszenia celnego.
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/RPS100/DaneOgolne/ListaZal
acznikow

2021-02-10

Czy wiadomo jakie załączniki powinny być Możliwe jest przekazanie dodatkowych
dołączane do komunikatu? Czy są jakieś informacji, które będą przydatne organowi
wytyczne w tym zakresie?
celnemu przy rozpatrywaniu Kwitu Rozliczenia
lub Spisu Inwentaryzacyjnego, w formie
dołączonego załącznika, np. zdjęcia, opisu
procesu technologicznego, wyciągu z ewidencji
towarowej, itd.

18

Specyfikacja publiczna xml

2021-02-10

Czy dane już objęte procedurą przed startem
systemu RPS też będą rozliczane w systemie
RPS? Chodzi przede wszystkim o rozliczenia
procedury uszlachetniania. Czy towary
objęte jeszcze w systemie CELINA mogą być
rozliczane w systemie?

W komunikacie RPS100 podawane powinny być
numery rozliczanych zgłoszeń celnych o objęcie
procedurą niezależnie od tego kiedy i w jakim
systemie zgłoszenia te były realizowane. Kwit
powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg
procedury, która jest rozliczana. Patrz także na
FAQ nr 4.
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Specyfikacja publiczna xml

2021-09-23

Publikacja nowej wersji specyfikacji

Wprowadzone zmiany:



zmiana długości LRN (minimum 8 do
maksimum 22 znaków) sugerowana
struktura pozostaje bez zmian.
zmiana krotności objęć z 99x na 999999x

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS
 zdjęcie wymagalności z kolekcji zamknięć.
Wprowadzona zmiana dopuszcza możliwość
przesłania komunikatu RPS100 w przypadku
braku zamknięcia procedury. Sytuacja taka
może mieć miejsce w przypadku:
 składowania (towar został objęty procedurą
71 ale nie został jeszcze wyprowadzony)
 Kwitu Rozliczenia dotyczącego towarów,
które nie zostały wykorzystane, a termin na
zamknięcie procedury upłynął.
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Specyfikacja publiczna

2021-11-03

Publikacja nowej wersji

W nowej wersji specyfikacji uwzględniono uwagi
Podmiotów w zakresie ewidencji procedury i
współczynnika produktywności:
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Specyfikacja publiczna

2021-12-13

Jak
stosować
RPS100
Inwentaryzacyjny?

jako

Ewidencja procedury w kolekcji objęć
może
przyjąć
wiele
wartości
oddzielonych przecinkami, natomiast w
kolekcji zamknięć zdjęto wymagalność
tej danej.
Współczynnik produktywności może
uwzględniać główny produkt, wtórny
oraz straty i odpady. Wartości oddziela
się sleszem.

Spis W odniesieniu do procedury składowania
celnego to organ wydający pozwolenie określać
będzie, czy i w jakim zakresie ma być składany
Spis Inwentaryzacyjny. Przykładowe parametry,
według których organ może żądać danych

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

(żądanie przesłania Spisu
komunikatem RPS003):

przesyłane

jest

a. Objęcie od-do,
b. Zamknięcie od-do,
c. Korzystający 1..n
d. kod CN
Przykładowe, zidentyfikowane zakresy żądań
organów:
a)

Zestawienie ilości towarów w zgłoszeniach
o objęcie procedurą oraz ilości towarów w
powiązanych
z
tymi
zgłoszeniami,
zgłoszeniach zamykających procedurę, na
dzień złożenia Spisu, dla jednego
korzystającego. Spis zawiera wówczas
zarówno „kolekcję objęć”, jak i „kolekcję
zamknięć”.

b)

Zestawienie ilości towarów w zgłoszeniach
o objęcie procedurą w okresie od-do oraz
ilości towarów w powiązanych z nimi
zgłoszeniami, zgłoszeniach zamykających
procedurę, na dzień złożenia Spisu, dla
jednego korzystającego. Spis zawiera
wówczas zarówno „kolekcję objęć”, jak i
„kolekcję zamknięć”.

c)

podanie ilości stanu magazynowego
towarów objętych procedurą, wobec
których procedura nie została zamknięta,

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS

na dzień złożenia Spisu (tzw. spis do
inwentaryzacji w składzie). Kolekcja
zamknięć pozostaje pusta. Nie występuje tu
parametr korzystającego.
d)
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Zmiana specyfikacji xml

2022-02-15

Zmiana specyfikacji xml

Spis przesyłany po likwidacji całkowitej
pozycji towarowej. To jest odpowiednik
Kwitu Rozliczenia. Należy podać historię
wyprowadzeń, a saldo musi wynosić „0”
skoro pozycja jest likwidowana. Organ
celny w pozwoleniu określać będzie, czy
Spis ma dotyczyć poszczególnych pozycji
towarowych, czy całego zgłoszenia.

Zmiany dotyczą:
 RPS100 - Dodanie możliwości użycia
myślnika dla numeru pozycji
towarowej ewidencji procedury.
Pozwoli to na podawanie zakresu
pozycji zamiast wymieniania
wszystkich.
 RPS100 – Dodanie opcjonalnego pola
komórka COC. W przypadku gdy w
ramach jednego urzędu kontrolnego
działa kilka komórek postępowania,
które obsługują „swoje” podmioty
wprowadzamy możliwość
uszczegółowienia do której komórki
ma trafić kwit rozliczenia albo spis.
Przykładowo – UC Kontrolny
wynikający z pozwolenia = PL368000,

l.p.

Odniesienie do danej lub
reguły

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP RPS



natomiast komórka prowadząca
rozliczenie to na przykład PL361000.
RPS004 – możliwość przekazania z RPS
do podmiotu wielu par MrnNumerPozycji. W komunikacie
potwierdzającym akceptację
kwitu/spisu przez UC Kontrolny
dodana została lista zgłoszeń celnych o
objęcie wraz z numerami pozycji
towarowych, które zawarte były w
komunikacie RP100. Rozszerzono
zakres danych tak by w komunikacie
RPS004 przekazana była informacja o
tym jakie zgłoszenia objęciowe i ich
pozycje zostały uwzględnione w
zaakceptowanym kwicie.
Wprowadzono dodatkowe dane na
potrzeby wizualizacji (wydruku)
akceptacji kwitu rozliczenia w
przypadku zwalniania zabezpieczeń
gotówkowych (jednorazowych) w
Oddziałach Celnych. Zarówno
podmioty jak i OC zwracały uwagę że
brak tych danych utrudnia zwalnianie
zabezpieczenia.

