Pytania z Webinarium
dotyczącego funkcjonalności Systemu RPS,
przeprowadzonego w listopadzie 2021 roku przez
Departament Ceł Ministerstwa Finansów
1. Uszlachetnianie bierne:
1.1.

Czy System RPS jest przeznaczony do obsługi uszlachetnienia biernego?
DC:. Tak. Jeśli posiadacz pozwolenia zobowiązany jest w pozwoleniu do
stosowania innej elektronicznej formy wymiany informacji, zamiast dokumentu
INF, to wówczas składać będzie Kwit Rozliczenia (komunikat RPS100) do Systemu
RPS.
System RPS wykorzystywany jest przez organy do monitorowania procedury
uszlachetniania biernego i w związku z tym organ może wezwać (komunikat
RPS003) posiadacza pozwolenia o przekazanie rozliczenia procedury w formie
komunikatu RPS100, w ramach realizacji monitorowania, którego podstawę
prawną stanowi art. 23 ust. 5 UKC. Zakres danych do przekazania w komunikacie
RPS100 zostanie wskazany przez organ celny w komunikacie RPS003.

1.2.

Jeśli pozwolenie na uszlachetnianie bierne mam do marca 2022, nie mam w
nim nic na temat RPS, to rozliczam do zakończenia pozwolenia na starych
zasadach?
DC: Nie, pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego
powinno zawierać informację na temat tego, czy stosowany ma być dokument
INF, czy inna forma elektronicznej wymiany informacji. Zgodnie z art. 176 UKC-RD
należy stosować arkusz informacyjny INF, chyba że organ celny wyrazi zgodę na
stosowanie innych środków elektronicznej wymiany informacji.
Jeśli posiadacz pozwolenia chce korzystać z innych środków elektronicznej
wymiany informacji zamiast arkusza INF, to wówczas musi być wskazane w
pozwoleniu, że inną formą elektronicznej wymiany informacji jest Kwit
Rozliczenia (RPS100) przesyłany do Systemu RPS.

1.3.

Czy dobrze rozumiem? U mnie uszlachetnianie bierne – wysyłam towar do
uszlachetnienia – zgłoszenie do AES + rozliczenie osobno do RPS. Wraca towar
po uszlachetnieniu – zgłoszenie do AIS + wysyłam rozliczenie do RPS? Jaki
komunikat (Kwit)?
DC: Jeśli w pozwoleniu na stosowanie procedury uszlachetniania biernego jest
zawarta informacja o stosowaniu innych środków elektronicznej wymiany
informacji (czyli nie stosuje się INF), to do Systemu RPS należy złożyć Kwit
Rozliczenia w odniesieniu do pozycji towarowej ze zgłoszenia o objęcie
procedurą uszlachetniania biernego po zakończeniu tej procedury. Kwit
Rozliczenia przesyła się wykorzystując komunikat RPS100 w terminie określonym
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w pozwoleniu. Kwit Rozliczenia składany jest po zamknięciu procedury, w
odniesieniu do danej pozycji towarowej zgłoszenia o objęcie, nie składa się Kwitu
przy zgłoszeniu o objęcie towaru procedurą specjalną.
2. Termin składania rozliczenia:
2.1.

Skoro Kwit Rozliczenia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia
procesu, to co w przypadku pozwolenia, które przewiduje rozliczenie w
terminie 6 miesięcy?
DC: Pozwolenie zapewne przewiduje sześciomiesięczny termin na zamknięcie
procedury. Termin zamknięcia procedury oznacza czas, przed upływem którego
towary objęte procedurą specjalną, z wyjątkiem tranzytu, lub produkty
przetworzone muszą zostać objęte kolejną procedurą celną, muszą zostać
zniszczone, muszą zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii lub musi im
zostać przypisane przewidziane końcowe przeznaczenie (art. 1 pkt 23 UKC-RD).
Natomiast rozliczenie zamknięcia należy, zgodnie z art. 175 ust. 1 UKC,
przedstawić kontrolnemu urzędowi celnemu w ciągu 30 dni od upływu terminu
zamknięcia procedury. Zamknięcie procedury jest zdefiniowane w art. 215 ust. 1
UKC jako objęcie towarów lub produktów następną procedurą celną. Ważne jest
więc zamknięcie procedury dla danej pozycji towarowej zgłoszenia o objęcie
procedurą.

2.2.

Pytanie dotyczy 30-dniowego terminu złożenia rozliczenia. Na ostatnim
spotkaniu z Państwem wywiązała się dyskusja dotycząca traktowania pozycji
towarowej w SAD, jako odrębnego zgłoszenia. W związku z tym pytanie, czy 30dniowy termin liczony będzie od zakończenia procedury dla całego zgłoszenia,
czy dla konkretnej pozycji?
DC: Podstawowym założeniem Systemu RPS jest rozliczanie pozycjami. W
przypadku gdy oprogramowanie, z którego korzysta posiadacz pozwolenia lub
jego reprezentant, nie pozwala na sporządzenie rozliczenia zamknięcia dla
pozycji towarowej, to dopuszczalne jest rozliczenie całego zgłoszenia ze
wszystkimi jego pozycjami towarowymi. W takim przypadku należy mieć jednak
na uwadze, że zwolnienie zabezpieczenia nastąpi dopiero po otrzymaniu
akceptacji Kwitu Rozliczenia (komunikatu RPS004) dla całości zgłoszenia.

2.3.

Jak się ma cała procedura, gdy urzędem zamknięcia końcowego przeznaczenia
jest UC w Danii, a urzędem rozliczenia i zwalniania salda zabezpieczenia i
zwalniania zabezpieczeń jednorazowych gotówkowych jest UC w PL? UC w
Danii nie korzysta z PUESC OSOZ 2. Mają własne wymogi, co do rozliczenia w
porozumieniu z UC PL-w wersji papierowej w Excelu. Pozwolenie jest Multi i
jest wydane na DK oraz na Polskę w PL zwalnia zabezpieczenie gotówkowe oraz
z salda zabezpieczenia na podstawie oficjalnej pisemnej decyzji UC w DK. Na
pozwoleniu z UC w DK mam 3 miesiące na zakończenie procedury końcowego
przeznaczenia, a nie 30 dni. Kwestia terminów np. do składania korekt, bądź
dodatkowych kontroli jest decyzją UC w Danii, a nie urzędu w PL?
DC: Pytanie zostało sformułowane w sposób bardzo ogólny, co nie pozwala na
ustalenie o jaki konkretnie chodzi przypadek. Zauważyć jednak należy, że jeżeli
pozwolenie zostało wydane przez administrację celną innego państwa
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członkowskiego, np. Danii, to kontrolnym urzędem celnym w odniesieniu do tego
pozwolenia jest organ celny w Danii. Nie ma w tym przypadku obowiązku
przesyłania Kwitu Rozliczenia do Systemu RPS.
2.4.

Czy można rozliczać procedurę uszlachetniania czynnego częściowo, czyli do
jednego zgłoszenia rozpoczynającego składać kilka kwitów o rozliczenie? W
naszym przypadku rozliczenie całego zgłoszenia rozpoczynającego w przeciągu
30 dni jest często niemożliwe.
DC: Do jednego zgłoszenia o objęcie można składać wiele rozliczeń zamknięcia,
ale każde rozliczenie musi dotyczyć wyłącznie zamkniętych (rozliczonych w
całości) pozycji towarowych. Należy pamiętać o tym, że akceptacja Kwitu
Rozliczenia (komunikat RPS004) spowoduje „zablokowanie” rozliczonej pozycji
towarowej i kolejny Kwit Rozliczenia złożony do tej samej pozycji objęcia nie
zostanie przyjęty przez System RPS. System będzie bowiem pamiętał, że jest to
już pozycja „rozliczona”.

2.5.

Co w przypadku gdy termin pozwolenia obejmuje dłuży czas na złożenie
rozliczenia zgodnie z zapisami w pozwoleniu (90)?
DC: Jak wynika z art. 175 ust. 1 i ust. 3 UKC-RD, posiadacz pozwolenia musi
przedstawić rozliczenie zamknięcia kontrolnemu urzędowi celnemu w ciągu 30
dni od upływu terminu zamknięcia procedury. Na wniosek posiadacza
pozwolenia organy celne mogą przedłużyć ww. okres do 60 dni. Zatem termin na
przedstawienie rozliczenia zamknięcia nie może być łącznie dłuższy niż 60 dni.
Natomiast, jeśli taki zapis pojawił się w pozwoleniu to System RPS nie będzie
blokował przesłania takiego rozliczenia zamknięcia.

2.6.

Czy dobrze rozumiem, że pozycja towarowa w RPS to całość pola 31 SAD? Jeśli
w polu 31 zgłoszeń przywozowych i wywozowych umieściliśmy więcej niż jeden
rodzaj towaru (objętego tym samym kodem celnym), to jak precyzyjnie
skojarzyć detale wywozowe i przywozowe skoro jedna pozycja towarowa kwitu
obejmuje wiele pozycji towarowych SAD?
DC: Pozycja zgłoszenia celnego obejmować może różne rodzaje towaru
klasyfikowane do tego samego kodu taryfy (na przykład nici w różnych kolorach,
czy śruby o różnych średnicach). W polu 44 zgłoszenia celnego należy wykazać
całkowitą ilość wszystkich rodzajów towaru i następnie do tej ilości odnieść się
należy w Kwicie Rozliczenia. W rozliczeniu zamknięcia należy powiązać określoną
pozycję objęcia w zgłoszeniu o objęcie procedurą ze zgłoszeniem zamykającym
procedurę i wykazać, ile towaru objętego procedurą zostało w danym zamknięciu
wykorzystane. Szczegółowe rozliczenie surowca powinno mieć odzwierciedlenie
w ewidencji uszlachetniania czynnego prowadzonej przez podmiot. Przykład dla
takiego przypadku znajduje się w Podręczniku Użytkownika Zewnętrznego
Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS) opublikowanym na portalu
PUESC.

2.7.

Co gdy nie otrzymamy IE599 dla towarów powrotnie wywiezionych przed
upływem 30 dni? Rozumiem, iż czas 30 dni biegnie od otrzymania komunikatu,
co w przypadku konieczności zamknięcia alternatywnego takiego wywozu?
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DC: Tak, termin 30 dni biegnie od momentu wygenerowania komunikatu IE599.
Brak komunikatu w Systemie RPS nie blokuje możliwości złożenia rozliczenia
zamknięcia, a jedynie uniemożliwi zaakceptowanie rozliczenia przez Kontrolny
Urząd Celny. Przesłanie komunikatu RPS004 nastąpi dopiero po wpłynięciu do
Systemu RPS komunikatu IE599.
2.8.

Co w sytuacji, gdy w polu 31 jest 10 różnych numerów części i jest 4 pozycje na
SAD i każda rozliczy się, kiedy indziej, czy składam kwit RPS wówczas, gdy
rozliczy się cały SAD?
DC: Zasadą podstawową jest rozliczanie pozycjami objęcia (zawartymi w
zgłoszeniu celnym o objęcie procedurą) po ich całkowitym wykorzystaniu. Jeżeli
aplikacja kliencka nie pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania, to można
złożyć rozliczenie zamknięcia do całego zgłoszenia, ale do momentu otrzymania
komunikatu RPS004 nie nastąpi zwolnienie zabezpieczenia.

2.9.

Zgodnie z informacją uzyskaną w MF, termin na rozliczenie procedury to 30 dni
od terminu wskazanego w pozwoleniu (np. 12 miesięcy od objęcia procedurą +
30 dni), a nie jak wskazywano 30 dni od zamknięcia procedury.
DC: Artykuł 215 ust. 1 UKC stanowi, że zamknięcie procedury specjalnej
następuje w momencie objęcia kolejną procedurą celną, natomiast art. 175 ust. 1
RD stanowi, że rozliczenie zamknięcia należy przedstawić kontrolnemu urzędowi
celnemu w ciągu 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury. Przyjęcie tego
podejścia pozwoli na zwolnienie zabezpieczenia po zamknięciu procedury i
otrzymaniu komunikatu RPS004 o akceptacji Kwitu. Podejście odmienne
spowoduje konieczność utrzymywania zabezpieczenia, aż do czasu upływu
terminu określonego w pozwoleniu (pomimo że faktyczne zamknięcie procedury
już nastąpiło).

2.10. Czy jeżeli objęto jednym zgłoszeniem celnym ( Uszlachetnienie czynne) kilka
pozycji, a rozliczenie ich będzie na podstawie kliku zgłoszeń częściowych, to czy
za każdym razem, kiedy dana pozycja zgłoszenia przywozowego zostanie
całkowicie rozliczona, to trzeba będzie przesyłać Kwit Rozliczenia tej właśnie
pozycji, czy Kwit Rozliczenia wysyłam w terminie do 30 dni od dnia całkowitego
rozliczenia ostatniej pozycji ze zgłoszenia przywozowego?
DC: Kwit Rozliczenia składa się w odniesieniu do zamkniętej pozycji zgłoszenia
celnego o objęcie procedurą celną. W Kwicie wskazuje się wszystkie zgłoszenia
celne zamykające procedurę, ze wskazaniem ilości towarów objętych procedurą
wykorzystanych w każdym z tych zamknięć.
2.11.

"Posiadacz pozwolenia zobowiązany jest przedstawić rozliczenie zamknięcia
kontrolnemu urzędowi celnemu w ciągu 30 dni od upływu terminu zamknięcia
procedury". Terminy zamknięcia procedury są wskazane w miesiącach w
pozwolenia, nawet do 36 miesięcy. Zgodnie z przepisami mamy, więc 30 dni od
zakończenia terminu wskazanego w pozwoleniach.
DC: patrz punkty powyżej.

2.12.

Skoro mamy 30 dni na złożenie rozliczenia od zamknięcia przetwarzania a dla
towaru, który nie spełnia np. w części warunków mamy w momencie
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rozliczenia dysponować już decyzją na tę część, to sytuacja staje się patowa, bo
na wydanie decyzji przez urząd też czekamy około miesiąc lub więcej.
DC: W tym przypadku należy złożyć Kwit Rozliczenia, a w jego treści powołać się
na wniosek złożony do organu celnego o wydanie decyzji. Ilość towaru określona
we wniosku powinna być rozliczona. W takim przypadku w tzw. kolekcji zamknięć
w Kwicie należy wskazać numery decyzji, wybierając jako identyfikator
zamknięcia „INNY” i jako procedurę wnioskowaną „00”. Jeśli decyzja nie została
wydana przed złożeniem Kwitu Rozliczenia, to jako identyfikator zamknięcia
należy podać „wniosek z dnia….”.
2.13.

Myślę, że należałoby popracować nad terminami rozliczeń, biorąc pod uwagę
wydane pozwolenie. Mam tu na myśli techniczne rozwiązanie, które będzie
uwzględniało nietypowe, ponad 30 dniowe rozliczenie. Myślę ze nie byłoby
problematycznym umieszczenie takich informacji w danych firmy, na które
wydane jest pozwolenie. Druga kwestia to termin rozliczania procedury.
Uważam, ze system jest skonstruowany z niekorzyścią dla firm, które rozliczają
częściowo procedurę, a co za tym idzie mogą częściowo saldować
zabezpieczenie. Z tego, co zrozumiałem takowej funkcjonalności raczej już nie
będzie.
DC: System RPS daje możliwość złożenia rozliczenia zamknięcia po upływie 30 dni
od zamknięcia procedury. Uwzględnia także przypadek złożenia rozliczenia
zamknięcia z wykorzystaniem postanowień art. 176 ust 2 UKC-RD.
System RPS skonstruowany jest w taki sposób, by przyspieszać zwalnianie
zabezpieczenia poprzez możliwość złożenia rozliczenia zamknięcia do pozycji
towarowej zgłoszenia o objęcie towaru procedurą.

3. Składanie Kwitów Rozliczenia:
3.1.

Czy tryb skrócony będzie rozliczany również w RPS?
DC: Tak, System RPS służy do rozliczania procedur specjalnych bez względu na to,
czy pozwolenie zostało udzielone na podstawie zgłoszenia celnego, w tzw. trybie
skrócony, czy też nie.

3.2.

Czy pozwolenia skrócone (na podst. zgłoszenia) udzielone przed
wprowadzeniem systemu RPS można rozliczyć na starych zasadach
(papierowo)?
DC: Nie, od momentu wdrożenia Systemu RPS pozwolenia skrócone – nawet te,
które były udzielone przed wprowadzeniem Systemu RPS, należy rozliczać
elektronicznie z wykorzystaniem Systemu RPS.

3.3.

Czy przewidują Państwo wyjątki formy składania kwitów rozliczenia w
szczególnych przypadkach? Np. Pozwolenie utraciło już termin ważności (w
zakresie obejmowania procedurą), jest nadal rozliczane okresowo (zgodnie z
pozwoleniem) w trybie art. 175 RD w związku z art. 325 RW, natomiast
podmiot zmienił w międzyczasie dostawcę oprogramowania i wygasłe
pozwolenie jest rozliczane w oprogramowaniu dostawcy, z którym podmiot już
nie współpracuje i nie uzyska możliwości wysyłania komunikatów RPS. Ilość
przekazywanych comiesięcznie danych do organu kontrolnego jest nierealna do
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obsłużenia za pośrednictwem formularzy na PUESC i ich ręcznego wprowadzenia
do formularza.
DC: Kwestie dotyczące zawierania umów o dostawę oprogramowania z firmami
specjalizującymi się w tego rodzaju oprogramowaniu są poza sferą
zainteresowania KAS.
3.4.

Czy można złożyć tzw. "zerowy" kwit rozliczenia jak w przypadku deklaracji
INTRASTAT i później złożyć korektę?
DC: Nie, nie ma takiej możliwości. W rozliczeniu zamknięcia należy podać dane
zgłoszeń celnych zamykających procedury lub dane dotyczące decyzji.
Pozostawienie pustej sekcji zamknięć jest możliwe tylko w przypadku Spisu
Inwentaryzacyjnego.

3.5.

Skąd będziemy wiedzieć, czy Kwit rozliczony jest całościowo / częściowo
poprawnie, czy też rozliczenie nie zostało zaakceptowane i trafia do Systemu
SZPROT.
DC: Jeśli Kwit Rozliczenia zostanie zaakceptowany, to posiadacz pozwolenia lub
jego reprezentant otrzyma komunikat RPS004. Jeśli Kontrolny Urząd Celny nie
zaakceptuje Kwitu Rozliczenia, to wygenerowany zostanie komunikat RPS005 z
podaniem powodów braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji, Kwit
Rozliczenia zostanie automatycznie przekazany do dalszego postępowania.
Należy przy tym pamiętać, że komunikat dotyczy całego Kwitu Rozliczenia.

3.6.

Czy po otrzymaniu odpowiedzi RPS002 należy wprowadzić Kwit dla danego SAD
ponownie, czy składamy korektę, czy jeszcze inne działanie?
DC: System RPS jest skonstruowany podobnie jak systemy operacyjne (AIS, AES,
NCTS). Postępowanie z komunikatami odrzuconymi, korektami jest identyczne,
jak w innych systemach transakcyjnych. Komunikat odrzucony należy przesłać
ponownie z nowym numerem LRN.

3.7.

Czy komunikat RPS004 otrzymamy tego samego dnia, co złożenie Kwitu, czy
mamy się spodziewać po czasie np. kilku dni, miesiąca, czy kilku miesięcy.
DC: Czas na załatwienie sprawy w Systemie RPS ustawiony jest na 30 dni.
Natomiast należy przyjąć, że w przypadku rozliczenia zamknięcia, które będzie
zawierało wszystkie potrzebne dane, i co do którego Kontrolny Urząd Celny nie
będzie miał zastrzeżeń, okres ten będzie zdecydowanie krótszy.

3.8.

Czy rozliczenie przez system jest możliwe, gdy rozpoczęcie procedury specjalnej
końcowe przeznaczenie następuje w Niemczech, a zamknięcie procedury w
Polsce.
DC: Tak. W takim przypadku należy podać numer MRN z niemieckiego systemu
ATLAS, jako identyfikator objęcia. Oczywiście warunkiem podstawowym jest to,
że Kontrolnym Urzędem Celnym jest organ celny w Polsce. System RPS ma
zastosowanie do pozwoleń krajowych oraz wiążących więcej niż jedno państwo
członkowskie, które zostały wydane w Polsce.

3.9.

Czy jeżeli decyzja o wydaniu pozwolenia na procedurę specjalną zawiera w
swojej treści szczegółowy opis składania rozliczenia zamknięcia w trybie
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"papierowym" (przyjęty wzór, załączniki etc.), konieczna będzie zmiana treści
pozwolenia w związku z wdrożeniem RPS? Co jeżeli termin ważności
pozwolenia w zakresie obejmowania wygasł, a więc wydaje się, iż brak jest
podstawy prawnej do zmiany jego treści? Pozwolenie rozliczane w trybie art.
325 RW.
DC: Nie ma potrzeby zmiany pozwolenia. Wprowadzenie systemu RPS zmienia
tylko formę składania rozliczenia zamknięcia z papierowej na elektroniczną.
3.10.

Jeśli otrzymamy komunikat RPS005 i sprawa trafi na ścieżkę SZPROT i decyzji
administracyjnej to wówczas, kiedy i w jakim trybie nastąpi zwolnienie
zabezpieczenia? Jak mamy to monitorować.
DC: W opisanym przypadku, po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji,
informacja o tym trafi do Systemu RPS. Kontrolny Urząd Celny wznowi sprawę
rozliczenia i ewentualnie poprosi o przesłanie korekty Kwitu Rozliczenia, jeśli
będzie to konieczne, po czym zaakceptuje rozliczenie przesyłając komunikat
RPS004, na podstawie którego będzie możliwe zwolnienie zabezpieczenia.

3.11.

Co w przypadku, jeśli cześć surowca objętego SAD w procedurze końcowego
przeznaczenia na etapie rozliczenia nie będzie zgłoszona w rozliczeniu, bo:
a) wiemy że nie spełni warunków pozwolenia? – Dotychczas papierowo
składaliśmy równolegle wniosek o naliczenie należności celno-podatkowych jak w obecnych warunkach lub
b) mamy na część decyzję zmieniającą np. End-Use na zwykłe dopuszczenie do
obrotu (np. zmiana planów przedsiębiorcy, co do danego surowca już po
objęciu zgłoszeniem End-Use)?
DC: W takim przypadku w tzw. kolekcji zamknięć należy wskazać numery decyzji,
wybierając jako identyfikator zamknięcia „INNY” i jako procedurę wnioskowaną
„00”. Jeśli decyzja nie została wydana przed złożeniem Kwitu Rozliczenia, to jako
identyfikator zamknięcia należy podać „wniosek z dnia….”

3.12.

Co z rozliczeniem zgłoszeń z AIS z przed 1 stycznia 2021r., których zamknięcie
przypada na okres po 1 stycznia 2021.
DC: System RPS jest przygotowany w taki sposób by przyjmować komunikat
RPS100 bez względu na termin objęcia procedurą. Dane objęć dokonanych przed
1 stycznia 2021 roku nie będą weryfikowane z danymi zgłoszeń celnych.

3.13.

A co w przypadku wywozu towaru tylko za dokumentem T1? Jak przedstawić
Urzędowi celnemu ilości wywiezionego towaru skoro RPS nie uwzględnia
danych z systemu NCTS?
DC: Faktycznie, System RPS nie otrzymuje danych z systemu NCTS, ale pomimo to
w danych dotyczących zamknięć należy podawać rodzaj identyfikatora
zamknięcia „MRN” i numer zgłoszenia tranzytowego. Dane te będą podlegać
weryfikacji manualnej, ale poza systemem RPS.

3.14.

Do jakiego momentu można wycofać Kwit Rozliczenia?
DC: Wycofanie Kwitu Rozliczenia może nastąpić do momentu otrzymania
komunikatu RPS004 lub RPS005.
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3.15.

Czy Kwity należy opatrzyć podpisem elektronicznym?
DC: Wszystkie komunikaty przesyłane do Systemu RPS można podpisać
certyfikatem celnym, podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

3.16.

Czy będzie możliwe rozliczanie uszlachetniania czynnego w jednostkach takich
jak jardy, funty?
DC: Dopuszczalne jednostki miary – zarówno dla pozwoleń, jak i dla zgłoszeń
celnych, a co za tym idzie również dla Systemu RPS – zawarte są w słowniku 068.
Nie zawiera on takich jednostek miary jak funty i jardy.

3.17.

Jaki jest termin na otrzymanie komunikatu RPS004 lub RPS005 od daty złożenia
Kwitu (prośba o podstawę prawną).
DC: Czas na załatwienie sprawy w Systemie RPS ustawiony jest na 30 dni.
Natomiast należy przyjąć, że w przypadku rozliczenia zamknięcia, które będzie
zawierało wszystkie potrzebne dane, i co do którego Kontrolny Urząd Celny nie
będzie miał zastrzeżeń, okres ten będzie zdecydowanie krótszy.

3.18.

To, jakie załączniki w liście załączników należy przesłać.
DC: Wszystko zależy od sytuacji w danej sprawie. Nie można bowiem wykluczyć
sytuacji, w której w pozwoleniu na korzystanie z procedury uszlachetniania
czynnego lub końcowego przeznaczenia nałożony został warunek przekazania
określonych informacji w formie załącznika do składanego rozliczenia zamknięcia.
Ponadto, posiadacz pozwolenia może chcieć przekazać dodatkowe informacje,
wyjaśnienia w postaci załącznika, np. wyjaśnienia na temat faktycznie
zastosowanego współczynnika produktywności, skan zgłoszenia celnego
dokonanego w innym państwie członkowskim.

3.19.

Ograniczenie 5MB dla jednego załącznika, czy dla wszystkich łącznie.
DC: Maksymalna wielkość komunikatu xml akceptowana przez systemy celnoskarbowe to 30 MB. W związku z tym suma danych zawartych w xml i
załącznikach nie może przekroczyć tej wielkości. Natomiast, czy będzie to jeden
załącznik, czy kilka to nie ma znaczenia.

3.20.

Czy będzie możliwe przygotowanie komunikatu xml w zewnętrznej aplikacji a
następnie import pliku do PUESC, jego podpisanie i wysłanie tak jak można to
zrobić z deklaracją INTRASTAT lub komunikatami EMCS.
DC: Tak, jest taka możliwość, przy czym należy zachować zgodność ze schemami
opublikowanymi na portalu PUESC w zakładce „Usługi sieciowe” w sekcji „System
RPS”.

3.21.

Podmiot, który dokonuje przetwarzania materiału z kodu 7601 i 7602 do
towarów o kodach 7606 i 7607, dodatkowo jest w każdym kodzie HS rozbicie na
poszczególne gatunki np.: 8011A, 5754, które determinują ilość surowca z kodu
np.: 7601 wtopionego do produktu o kodzie np.: 7606 w gat. 8011A
(współczynnik produktywności). Rozliczenie zawiera od kilku do kilkudziesięciu
pozycji towarów kompensacyjnych. Czy dla takiego rodzaju rozliczeń możliwe
jest składnie Kwitu Rozliczenia w systemie RPS.
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DC: System RPS nie dokonuje rozliczeń na poziomie ewidencji procedury
posiadacza pozwolenia i jego indeksów materiałowych, tylko na poziomie kodów
Taryfy Celnej podawanych w polu33 zgłoszenia celnego. Każde rozliczenie jest
możliwe do złożenia w systemie.
3.22.

Jeżeli zgłoszenia dokonane przed 1 stycznia 2021 też podlegają rozliczeniu to, w
jaki sposób będziemy rozliczać zgłoszenia dokonane przed 1 stycznia 2021?
DC: Rozliczenia zgłoszeń celnych o objęcie procedurą celną sprzed 1 stycznia
2021 roku należy robić dokładnie tak samo jak inne. Weryfikacja takiego
rozliczenia zamknięcia zajmie więcej czasu z uwagi na dostępność danych w
Systemie RPS, ale nie ma żadnych przeszkód uniemożliwiających złożenie takiego
rozliczenia.

3.23.

Teraz składam rozliczenie procedury w formie pliku Excel, do którego pobieram
dane z systemu, który funkcjonuje w firmie. Czy do systemu RPS można taki
załącznik dołączyć? Jeżeli rozliczenie byłoby dokonywane w aplikacji klienckiej
to wysyłając taki plik w formacie xml, konieczne jest wypełnianie pól w
formularzu w zakresie produktów kompensacyjnych.
DC: Nie ma potrzeby dołączania pliku Excel. Plik taki nie zostanie przyjęty przez
System RPS, bowiem system akceptuje tylko pliki pdf. Produkty przetworzone
powinny być podawane również w rozliczeniu zamknięcia przedstawianym w
dotychczasowej formie, bowiem ich niepodanie uniemożliwia prawidłowe
rozliczenie procedury.

3.24.

Co w przypadku, gdy decyzją UC termin na zakończenie procedury został
przedłużony?
DC: W takim przypadku rozliczenie zamknięcia należy złożyć uwzględniając ten
nowy, przedłużony termin.

3.25.

Czy procedury otwarte przed wdrożeniem RPS można będzie rozliczyć
tradycyjną drogą?
DC: Nie, od momentu wdrożenia Systemu RPS wszystkie rozliczenia zamknięcia, o
których mowa w art. 175 ust. 1 RD, należy składać wyłącznie drogą elektroniczną,
do Systemu RPS.

3.26.

Czy procedury otworzone przed wdrożeniem RPS można rozliczyć nadmieniam,
że zgłoszenia mogą mieć numery OGL.
DC: W przypadku zgłoszeń celnych o objęcie procedurą dokonanych w systemie
CELINA przyjęty został szablon zmiany numeru ewidencyjnego na format MRN:
Zgłoszenie o objęcie procedurą w CELINIE OGL/361010/00/123456/2015 =
numer MRN 15PL361010I0123456.

4. Współczynnik produktywności
4.1.

Co jeżeli w warunkach pozwolenia mamy widełki współczynnika
produktywności określone w przedziale mniejszym niż 100% ( np. 70-90%).
DC: Szczegóły podawania współczynnika w rozliczeniu zamknięcia opisane zostały
w Podręczniku Użytkownika Zewnętrznego Systemu Rozliczania Procedur
Specjalnych (RPS) opublikowanym na portalu PUESC w zakładce „Usługi
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sieciowe”> „System RPS”> „Podręcznik Użytkownika Zewnętrznego Systemu
RPS”.
4.2.

I druga sytuacja, co jeżeli w pozwoleniu mamy określone widełki współczynnika
produktywności w przedziale np. 80-120%
DC: Szczegóły podawania współczynnika w rozliczeniu zamknięcia opisane są w
Podręczniku Użytkownika Zewnętrznego Systemu Rozliczania Procedur
Specjalnych (RPS) opublikowanym na portalu PUESC w zakładce „Usługi
sieciowe”> „System RPS”> „Podręcznik Użytkownika Zewnętrznego Systemu
RPS”.

4.3.

Czy współczynnik produktywności uzupełnia się też w spisie
inwentaryzacyjnym?
DC: Nie. Współczynnik produktywności nie jest daną wymaganą w przypadku
pozwolenia na prowadzenie składu celnego.

4.4.

A jeżeli nie ma współczynnika.
DC: Pytanie nie jest jasne. Nie wiadomo, czy chodzi o sytuację, w której zamiast
wskazania konkretnego współczynnika, podana jest metoda jego wyznaczenia,
czy o sytuację, w której towar nie został w ogóle przetworzony.

4.5.

Czy w przypadku współczynnika 100% wpisanego w PLIPO przy jednoczesnym
gospodarowaniu odpadem w ramach utylizacji pozostałości po uszlachetnieniu
pod dozorem - sugerujecie Państwo skontaktować się z UCK w celu
doprecyzowania jak definiować współczynnik i proces utylizacji pozostałości.
DC: Odpad poprodukcyjny, który został poddany utylizacji powinien być
wskazany w Kwicie rozliczenia jako produkt (wtórny) powstały w wyniku procesu,
a dokumentem zamknięcia procedury będzie protokół zniszczenia (utylizacji).
Protokół ten należy podać w rozliczeniu zamknięcia jako osobny element w
„kolekcji zamknięć” z identyfikatorem zamknięcia „INNY”. ….

4.6.

Współczynnik jest w pozwoleniu określony 1: 1, czy będzie wymagana zmiana
w pozwoleniu na 100% dla zgodności z RPS?
DC: Nie. 1:1 to inaczej 100% – współczynnik produktywności dopuszczalny w
przypadku naprawy.

4.7.

Moje pozwolenie wymaga współczynnika produktywności 100%, czyli
sprowadzam 5 towarów po 100 szt. i muszę rozliczyć wszystkie 500 szt.
objętych zgłoszeniem i wtedy mogę wystąpić o zwolnienie zabezpieczenia.
Patrząc na ten program i sposób rozliczania wygląda na to, że będę miał
możliwość rozliczenia np. 2 towarów po 100 szt. i odzyskać część
zabezpieczenia? Następnie 300 szt. i zwrot pozostałej części zabezpieczenia.
DC: Tak, ale pod warunkiem, że będą to osobne pozycje zgłoszenia celnego lub
osobne zgłoszenia celne.

5. Waga towaru
5.1.

Pytanie odnośnie wagi: na zgłoszeniu w polu waga netto wartość np. 8000 kg
np. ryby w polu 38, w polu 44 SAD waga inna np. surowca z glazurą 9000 kg
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(climy rybę, a nie wodę), ale przyjmowane na magazyn jest to przykładowe
9000 kg i dalej przetwarzane i rozliczane.
DC: Istotne jest co jest przedmiotem importu, w tym przypadku jest to ryba w
glazurze, a nie masa samej ryby. To jest masa netto. Proces polega na
rozmrożeniu i zapakowaniu ryby w opakowania jednostkowe. Rozliczamy ilość
towaru zaimportowanego.
5.2.

Co z sytuacją kiedy ryba jest pakowana z nadwyżką, czyli np. faktura jest na xxx
kg a faktycznie dojeżdża xxx+50? W trakcie End-Use pakowana jest ryba
również z wykorzystaniem tych nadwyżek ekstra?
DC: Stwierdzona nadwyżka podlega zgłoszeniu i tym samym znajdzie się pod
procedurą i podlegać będzie rozliczeniu zamknięcia. Jeśli nadwyżka nie jest
zgłaszana do procedury to można uznać, że mamy do czynienia z nielegalnym
wprowadzeniem.

5.3.

Skład celny, jeśli pozycja 1 obejmuje powiedzmy 100 000 kg towaru i z tej ilości
zdjęto część towaru, to jak rozliczyć kolejne partie, kiedy ponowię numer
zgłoszenia i pozycje ze zgłoszenia - wiec zgłoszenie będzie odrzucane
DC: Nie, w przypadku Spisu Inwentaryzacyjnego numer zgłoszenia i pozycja
towarowa mogą być powtarzane wielokrotnie w kolejnych komunikatach RPS100
dopóki saldo nie osiągnie wartości „0”.

6. Procedura końcowego przeznaczenia
6.1.

Jak rozliczać końcowe przeznaczenie w przypadku, gdy są części, które nie
spełniły procedury?
DC: Jeśli części towaru nie zostało nadane końcowe przeznaczenie, co oznacza,
że w odniesieniu do tego towaru powstaje dług celny, to wówczas w rozliczeniu
zamknięcia, w zależności od sytuacji faktycznej, należy podać jako dokument
kończący procedurę „INNY” (jako „rodzaj identyfikatora zamknięcia” wybrać
„INNY”) i kod procedury „00”, a jako numer zamknięcia – numer decyzji
wymierzającej należności celno-podatkowe lub wpisać „wniosek z dnia… złożony
w….”.

6.2.

Jeżeli w End-Use nie ma zamknięcia to zaznaczamy brak zamknięcia?
DC: Pole „Brak zamknięcia” jest przewidziane dla Spisu Inwentaryzacyjnego
stosowanego w przypadku składowania celnego. W procedurze końcowego
przeznaczenia nie będzie, co do zasady, zgłoszenia celnego (MRN) stanowiącego
zamknięcie tej procedury, co nie oznacza, że przedsiębiorca nie ma dokumentu
potwierdzającego uzyskanie końcowego przeznaczenia przez towar będący
przedmiotem tej procedury. Przy rozliczaniu procedury końcowego
przeznaczenia, gdy proces przebiega prawidłowo, zgodnie z warunkami
pozwolenia, należy wybrać jako dokument zamykający procedurę „INNY” (jako
„rodzaj identyfikatora zamknięcia” wybrać „INNY” ) i kod procedury (00), a w
numerze dokumentu wskazać dowód świadczący o nadaniu końcowego
przeznaczenia tym towarom.

6.3.

Ale jeśli procedura końcowego przeznaczenia (End-Use) kończy się normalnie, a
zatem nie ma żadnej decyzji ani też nowej procedury dla wytworzonych
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towarów, to w kwicie rozliczenia zaznaczam zamknięcie, wpisuję inne, ale nie
mam żadnej decyzji to, co mam wpisać w polu numer. Przecież End-Use
charakteryzuje się tym, że po otrzymaniu towaru końcowego moim
obowiązkiem jest jedynie zgłoszenie tego faktu w urzędzie kontrolnym.
DC: Jako numer zamknięcia należy podać numer dokumentu (WZ, faktura, etc.),
który świadczy o tym, że towarowi faktycznie nadane zostało określone końcowe
przeznaczenie, a więc nastąpiło zamknięcie procedury. Jako identyfikator
zamknięcia należy podać „INNY”.
7. Skład celny
7.1.

Czy prowadząc skład celny publiczny nasi pracownicy (firmy
spedycyjnej/agencji celnej) muszą posiadać upoważnienie do czynności
szczególnych? I od kogo od klientów składu celnego czy od prowadzącego skład
celny, (czyli swojego pracodawcy)?
DC: Na posiadaczu pozwolenia ciąży obowiązek składania Spisu i to on upoważnia
osobę fizyczną do działania w jego imieniu. Szczegółowe informacje w tej sprawie
znajdują się w Opisie Usługi „Złóż Spis Inwentaryzacyjny” opublikowanym na
PUESC w zakładce „Usługi”.

7.2. Co w przypadku, kiedy pozwolenia na prowadzenie składu celnego nie zawiera
obowiązku składania spisu inwentaryzacyjnego, ale nakłada składnie rozliczeń
spraw, które zostały zamknięte? Czy te rozliczenia również wysyłamy przez
RPS?
DC: Tak. „Rozliczenia spraw” czy „Spisy Inwentaryzacyjne” to kwestia użytej
terminologii. Jeżeli obowiązek składania tych dokumentów (czyli w dzisiejszym
rozumieniu „Spisu”) wynika z pozwolenia, to posiadacz tego pozwolenia
powinien złożyć Spis używając Systemu RPS. Spis Inwentaryzacyjny przesyłany
powinien być albo po całkowitym zamknięciu (rozliczeniu) pozycji towarowej,
albo po całkowitym rozliczeniu całego zgłoszenia. Sposób rozliczenia z
wykorzystaniem Spisu określa Urząd Celny Kontrolny. Spis może być także
składany na żądanie Kontrolnego Urzędu Celnego a jego zakres określą
parametry wskazane w komunikacie RPS003
7.3.

Czy spis inwentaryzacyjny będzie dotyczył pozycji wyprowadzonych w całości,
co w przypadku wyprowadzeń częściowych, proszę o przybliżenie tematyki
Spisu.
DC: To zależy od zapisu w pozwoleniu. Patrz punkt 7.2

7.4.

Składane comiesięczne dokumenty inwentaryzacyjne towarów, co, do których
procedura nie została jeszcze zakończona ma się odbywać jak dotychczas, czy
przez system RPS?
DC: Spis Inwentaryzacyjny powinien być zawsze składany przy wykorzystaniu
Systemu RPS. Szczegóły patrz punkt 7.2.

7.5.

Jaki jest cel składania Spisu Inwentaryzacyjnego? - Wykazanie stanu towarów
w Składzie czy wykazanie jak zostały rozliczone sprawy przywozowe?
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DC: Spisy Inwentaryzacyjne mogą być składane wg różnych kryteriów/
parametrów. Mogą np. pokazywać stan towarów pozostających w składzie
celnym, dla których procedura składowania nie została zamknięta. Może także
pokazywać, czy określone pozycje towarowe objęcia zostały zamknięte.
Szczegółowe parametry Spisu określa Kontrolny Urząd Celny.
7.6.

Czy RPS będzie obsługiwał zestawienia, które na obecna chwile składamy do
urzędu w formie papierowej, tj.
a)

Zbilansowane zgłoszenia celne w procedurze składowania celnego oraz

b)

Zestawienie towarów znajdujących się na stanie Składu Celnego.

DC: Tak, obie formy są obsługiwane przez komunikat RPS100 w Systemie RPS.
7.7.

Potrzeba więcej informacji na temat celu składania Spisu Inwentaryzacyjnego i
co ten właściwie ma zawierać. Na PUESC jest tylko informacja, że taki spis
można wysłać i że skorzystać z tego mogę, gdy mam w Pozwoleniu zapis, że
jestem zobowiązany do złożenia spisu inwentaryzacyjnego. A co jeśli takiego
zapisu nie mam – to składanie w taki przypadku Spisu tez jest dla mnie
obowiązkowe? Ale przed wszystkich nigdzie nie znalazłem informacji, w jakim
celu ten Spis ma być składany. Czy ma to być wykaz towarów aktualnie
składowanych w Składzie czy może sposób i czas (data) rozliczenia zgłoszeń/
towarów objętych składowaniem celnym.
DC: Jeśli nie ma w pozwoleniu zapisu o obowiązku składania Spisu, to znaczy, że
organ celny nie oczekuje jego złożenia. W ramach monitorowania organ zawsze
może wystąpić z żądaniem złożenia Spisu, określając jego parametry. Patrz punkt
7.5.

7.8.

Towar został objęty procedurą składu celnego jedna pozycja
towarowa 1000,00 kg netto/80 DR (beczki tekturowe) - w zakładce ePS w
zgłoszeniu celnym o objęcie procedurą składu celnego podajemy 1000,00 kg.
Na składzie celnym w ramach zwyczajowych czynności towar zostaje
przepakowany w mniejsze opakowania. Pierwotne opakowania zostają w
ramach uszlachetniania czynnego zniszczone. W spisie inwentaryzacyjnym
towar będzie już rozliczony. Pytanie: zgłaszając beczki do procedury
uszlachetniania czynnego, co wpisujemy w pole 40 (poprzedni dokument)?
DC: W Spisie Inwentaryzacyjnym należy w kolekcji zamknięć wskazać numer
zgłoszenia celnego do procedury 51 (zniszczenie beczek). Natomiast w polu 40
zgłoszenia do procedury 51 podać należy numer zgłoszenia o objęcie
składowaniem lub numer wpisu do rejestru, jeśli objęcie nastąpiło w procedurze
uproszczonej.

8. Zabezpieczenie
8.1.

Czy do procedury 4051 będzie wymagane zabezpieczenie, czy też dalej
dopuszczalna będzie w przypadku płatności cła metoda płatności H, a w
przypadku VAT metoda płatności G?
DC: Wprowadzenie systemu RPS nie zmienia zasad wypełniania zgłoszeń celnych
w zakresie metod płatności określonych w Instrukcji wypełniania zgłoszeń
celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2.
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8.2.

Co z oryginałami zabezpieczeń celnych. Złożymy rozliczenie w RPS, ale oprócz
tego trzeba będzie drogą pocztową wysłać oryginał zabezpieczenia?
DC: Nie ma takiej potrzeby. Jeśli zabezpieczenie jest saldowane w OSOZ2 to
systemy przekażą sobie informacje, a jeśli jest audytowane, to zwolnienie
zabezpieczenia nastąpi na podstawie komunikatu RPS004 i odpowiedzialność
ciążyć będzie, tak jak do tej pory, na posiadaczu pozwolenia. Zabezpieczenia
jednorazowe składane w systemie ZEFIR2 będą obsługiwane jak dotychczas.

8.3.

Dokąd zgłaszać błędne wartości salda w OSOZ2? ( Nieodsaldowane, które
powinny być odsaldowane, obciążenia w za dużej wysokości itd.)?
DC: Błędne wartości salda należy zgłaszać w HELP-DESK dostępnym na portalu
PUESC.

8.4.

Mamy zabezpieczenie generalne do procedurę 5100, czy to jest to samo
zabezpieczenie, które będzie podawane przy wysyłaniu RPS100, czy też trzeba
mieć dodatkowe zabezpieczenie? Do tej pory wysyłaliśmy zgłoszenie 4051 do
PUESC i tam była podawana do cła metoda płatności H, otrzymywaliśmy POD i
termin do zapłacenia, robiliśmy przelew na wymaganą kwotę, jak ma to teraz
wyglądać?
DC: Zabezpieczenia do procedury 51 i 40 są rozłączne. Jeśli do tej pory w
zgłoszeniu celnym do procedury 4051 podawana była metoda płatności H
(przelew) to nie ma żadnych przesłanek do zmiany. Dla wysyłki komunikatu do
Systemu RPS nie jest wymagane zabezpieczenie.

8.5.

Jeżeli mamy zabezpieczenia jednorazowe przy procedurze to działamy w RPS?
DC: Tak. Zabezpieczenie zwalniane będzie tak jak do tej pory w kasie OC na
podstawie komunikatu RPS004.

8.6.

Czy w przypadku korzystania z zabezpieczeń jednorazowych, będą one
rozliczane przez urząd kontrolny, czy tak jak dotychczas mamy składać osobne
wnioski do UC, które te zabezpieczenia wydawały?
DC: Zabezpieczenie zwalniane będzie tak jak do tej pory w kasie OC na podstawie
komunikatu RPS004. Zabezpieczenie nie musi być rozliczane w UCS/OC, w którym
zostało wydane, a w OC właściwym miejscowo.

8.7.

W jaki sposób należy przesyłać druk złożenia zabezpieczenia celnego w
przypadku zakończenia procedury, wymagany wcześniej w oryginale, czy teraz
można przesyłać przez RPS, jako załącznik w pliku pdf.
DC: Jako załącznik w pdf.

9. Pozostałe
9.1.

Czy system RPS będzie przeznaczony również do zgłaszania objęcia procedurą,
aktualizowania stanu surowca na koniec miesiąca, czy tylko samego rozliczenia
końcowego?
DC: System RPS nie zastępuje ewidencji uszlachetniania czynnego. Zgłoszenie
celne do objęcia procedurą dokonywane jest w systemie transakcyjnym
(AIS/AES). Do Systemu RPS należy składać wyłącznie rozliczenie zamknięcia.
Aktualizacja stanu surowca nie występuje w przepisach Unijnego Kodeksu
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Celnego, a co za tym idzie nie jest funkcjonalnością przewidzianą w RPS.
Natomiast aktualny stan surowców wynika z ewidencji procedury prowadzonej
przez posiadacza pozwolenia.
9.2.

Czy może być wyznaczonych kilka osób do pracy w systemie RPS?
DC: Tak.

9.3.

Jaki typ plików będzie musiał być przesyłany do systemu RPS?
DC: Do Systemu RPS można przesyłać komunikaty w formacie xml oraz załączniki
w formacie pdf.

9.4.

Czy możecie Państwo przesłać do uczestników wzór formularza RPS100?
DC: Formularz RPS100 dostępny jest na portalu PUESC pod warunkiem
posiadania uprawnienia szczególnego.

9.5.

Jaką aplikację / system musi posiadać przedsiębiorstwo żeby wysyłać
komunikaty "niewizualne" do systemu RPS?
DC: Na rynku polskim funkcjonuje około 20 dostawców oprogramowania. Można
również zbudować własną aplikację na podstawie udostępnionych na portalu
PUESC informacji (specyfikacja, schemy, FAQ).

9.6.

Czy będzie jakaś dedykowana infolinia, skrzynka mailowa lub osoba
kontaktowa w zakresie pytań technicznych i merytorycznych, pewnie pojawi
się ich mnóstwo na wstępnym etapie ( różne procedury, różne dane
produkcyjne, różne branże, różne specyfiki wydanych pozwoleń, itd.)
DC: W ramach usługi CSD (HELP-DESK dostępny na portalu PUESC) udostępniona
jest sekcja RPS.

9.7.

Czy dostaniemy jakąś instrukcję krok po kroku na piśmie, aby można było do
niej wrócić w terminie późniejszym? Zapewne na etapie właściwego rozliczania
pojawi się mnóstwo pytań i wątpliwości.
DC: Podręcznik Użytkownika Zewnętrznego Systemu Rozliczania Procedur
Specjalnych (RPS) opublikowany jest na portalu PUESC w części „Usługi Sieciowe”
->„Usługi Sieciowe – Informacje i Specyfikacje”-> „System RPS”.

9.8.

Czyli istnieje jednak jakieś środowisko testowe?
DC: Tak, istnieje środowisko testowe. Dostęp do niego wymaga osobnej
rejestracji w testowym portalu PUESC (test.puesc.mf.gov.pl). Szczegółowych
informacji udziela kierujący Centrum Kompetencyjnym Systemu RPS Pan Ireneusz
Romański (ireneusz.romanski@mf.gov.pl)

9.9.

Prośba o instrukcję w zakresie wprowadzania danych na kwicie w zakresie
współczynnika wydajności, tutaj jest wiele sytuacji mocno "indywidualnych".
DC: Szczegółowy opis danej „współczynnik produktywności” znajduje się w
Podręczniku Użytkownika Zewnętrznego Systemu Rozliczania Procedur
Specjalnych (RPS)opublikowanym na portalu PUESC. W przypadku wątpliwości
należy dodatkowo skontaktować się z właściwym Kontrolnym Urzędem Celnym
w celu uzgodnienia treści zapisu.
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9.10.

Czy RPS dotyczy też odprawy czasowej?
DC: Dotyczy w tym sensie, że System RPS wykorzystywany jest przez organy
celne do monitorowania procedury odprawy czasowej, w ramach którego
kontrolny urząd celny, wskazany w pozwoleniu na korzystanie z tej procedury,
może zwrócić się do posiadacza pozwolenia o dostarczenie danych i informacji o
przebiegu tej procedury w formie Kwitu Rozliczenia

9.11.

Czy RPS będzie także dotyczył Magazynów Czasowego Składowania?
DC: Dołączenie do RPS Magazynu Czasowego Składowania jest planowane wraz z
wdrożeniem AIS PLUS w 2023 roku.

9.12.

Co jeśli zostały wystawione dokumenty preferencyjne? Bo np. udział substancji
był na tyle niski, że jednak można było wystawić taki dokument?
DC: Jeżeli do produktu przetworzonego uzyskanego w procedurze
uszlachetniania czynnego, a następnie powrotnie wywożonego, wystawiono lub
sporządzono dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie produktu, to
należy taką informację zawrzeć w rozliczeniu zamknięcia z uwagi na
postanowienia art. 78 UKC. Posiadacz pozwolenia powinien dysponować
informacją, czy wystawienie lub sporządzenie takiego dowodu powodować
będzie powstanie długu celnego w wywozie i w razie potrzeby dysponować
dowodem uiszczenia należności, jeśli spełnione zostały przesłanki do powstania
długu celnego z tytułu art. 78 UKC.

9.13.

Czy dane będą musiały być wpisywane ręcznie czy tak jak w przypadku Intrastat
będzie można skorzystać z programu jak istat?
DC: Nie ma planów tworzenia takiej aplikacji. Udostępnione są formularze w
ramach portalu PUESC. Na PUESC, zamieszczona została również dokumentacja
techniczna pozwalająca na przygotowanie własnej aplikacji lub mechanizmu
eksportującego dane z arkusza Excel do pliku xml.

9.14.

A w przypadku zniszczenia towaru?
DC: Jeśli zniszczenie było zrealizowane na podstawie decyzji to jej numer należy
podać jako „identyfikator zamknięcia”, a jako „rodzaj identyfikatora zamknięcia”
wybrać „INNY”. Jeśli zaś zniszczenie było dokonane na podstawie zgłoszenia do
kolejnej procedury (51) to numer tego zgłoszenia podaje się jako zamykający
procedurę, ale będzie on jednocześnie również nowym objęciem, które należy
rozliczyć.

9.15.

Czyli pod INNY może być wpisany dokument T1?
DC: Nie. Numer zgłoszenia tranzytowego ma taką samą długość i strukturę jak
zgłoszenia celne z systemów AIS i AES i podaje się go z rodzajem identyfikatora
„MRN”.

9.16.

Na wydanie decyzji możemy czekać bardzo długi czas (3 m-ce?) a w tym czasie
mija termin na złożenie Kwitu...
DC: W takim przypadku należy jako rodzaj identyfikatora zamknięcia, wskazać
„INNY”, kod procedury „00”, a jako numer identyfikatora wpisać „wniosek z
dnia… złożony w…”.
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9.17.

Czy pole LRN będzie się uzupełniało z automatu?
DC: Nie. Numer LRN jest unikatowy i jest nadawany przez posiadacza pozwolenia.

9.18.

Czy w związku z powiązaniem RPS z AES - pole 40 zgłoszenia AES przy
procedurze 3151 wymusi podanie wszystkich numerów MRN z AIS?
DC: Nie ma możliwości, aby regułą walidacyjną wymuszać podawanie wszystkich
zgłoszeń celnych o objęcie procedurą w polu 40 zgłoszenia celnego stanowiącego
zakończenie tej procedury. Natomiast System RPS po wpływie komunikatu
RPS100 sprawdza, czy istnieje zgodność pomiędzy wybranymi danymi Kwitu
Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego a zapisami w zgłoszeniach celnych.

9.19.

Czy kod procedury zamknięcia = kod CN dla produktu finalnego?
DC: Kod procedury zamknięcia to dana z pola 37 zgłoszenia celnego (w przypadku
braku zgłoszenia i wybrania rodzaju identyfikatora zamknięcia „INNY” musi być
to „00”). Kod CN to dana z pola 33 zgłoszenia celnego.

9.20.

Czy dzisiejsze informacje przekazane w ramach szkolenia będą dostępne
w nagraniu do odsłuchania?
DC: Nie, spotkanie nie było nagrywane.

9.21.

Czy waluta przy wartości materiału musi być podana w PLN? Jak przeliczać EUR z
odpraw niemieckich?
DC: Wartość podawana zarówno dla objęć, jak i zamknięć to dana z pola 46
zgłoszenia (wartość celna/statystyczna). Jeśli zgłoszenie celne o objęcie było
dokonywane w innym państwie członkowski to wówczas należy do przeliczenia
na PLN skorzystać z kursu waluty na potrzeby zgłoszeń celnych zgodnie z
Instrukcją Wypełniania Zgłoszeń Celnych AIS, AES, NCTS2.

9.22.

Od jakiej daty wygenerowania, zgłoszenia celne powinny być wskazane w RPS?
DC: W rozliczeniu zamknięcia i spisie inwentaryzacyjnym należy wskazywać
wszystkie zgłoszenia celne, które dotychczas nie zostały rozliczone bez względu
na to kiedy zostały dokonane.
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