Newsletter nr Z/25/2022
Publikacja Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji
przeglądarkowej
Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na PUESC w zakładce
Usługi sieciowe w sekcjach dla Systemów AES, AIS oraz NCTS2 została udostępniona
Instrukcja wypełniania zgłoszeń w wersji 2.4 i tekst jednolity Instrukcji w wersji
przeglądarkowej.
Instrukcja jest więc dostępna w dwóch formatach:
 w formacie pliku pdf – to dotychczasowa forma udostępnienia Instrukcji. Treść zawarta
w tym pliku ma charakter podstawowy i wiążący, ale nie zawiera zmian wprowadzanych w
trakcie obowiązywania danej wersji Instrukcji – zmiany te będą publikowane w
dokumencie „Wykaz zmian” i umieszczane na PUESC pod Instrukcją. Zachowane zostają
dotychczasowe zasady udostępniania kolejnych wersji Instrukcji w formacie pdf w
odstępach 1-2 lat oraz umieszczania w „Wykazie zmian” kolejnych zmian do tej Instrukcji
w formacie pdf;
 w wersji przeglądarkowej – to nowa, na bieżąco aktualizowana (o zmiany wynikające z
publikowanego „Wykazu zmian”) forma udostępnienia Instrukcji. Treść zawarta w tej
wersji ma wyłącznie na celu ułatwienie korzystania z Instrukcji poprzez interaktywną
formę, która pozwala na nawigację po poszczególnych częściach Instrukcji. Natomiast
wersja ta nie ma wiążącego charakteru w przypadku ewentualnych rozbieżności z wersją
udostępnioną w formie pdf wraz ze zmianami, które wynikają z informacji uzupełniających
zawartych w Wykazie.
Jednocześnie informujemy, że w obu opublikowanych formatach Instrukcji w wersji 2.4
tabele:
– „Wykaz alfabetyczny krajów” w pkt 4.2.2,
– „Kody opakowań” w pkt 4.2.13.1,
– „Kody jednostek miar używane w formułach TARIC” w pkt 4.2.13.2 oraz
– „Kody kwalifikatorów jednostek miar używane w formułach TARIC” w pkt 4.2.13.3
zostały zastąpione odniesieniami do słowników publikowanych i na bieżąco aktualizowanych
na PUESC, z wykorzystaniem funkcji śledzenia łączy.
Zakładamy, że co do zasady, w momencie udostępnienia podmiotom „Wykazu zmian” do
Instrukcji będzie jednocześnie udostępniona zaktualizowana wersja przeglądarkowa.
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Jednakże z dotychczasowej praktyki wynika, że mogą się zdarzyć sytuacje, gdy takie
jednoczesne dokonanie zmiany nie będzie możliwe. W takim przypadku zmiana w wersji
przeglądarkowej nastąpi najszybciej jak to możliwe, nie później niż następnego dnia
roboczego po dniu udostępnienia informacji uzupełniającej.
Numer wersji przeglądarkowej będzie składał się z numeru wersji Instrukcji wskazanego w
pliku pdf oraz numeru podanego w „Wykazie zmian” dla konkretnej zmiany, np. 2.14.03, co
oznacza, że aktualizacja wersji przeglądarkowej obejmuje zmiany 1-3 do wersji 2.14.
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