Newsletter nr Z/36/2022
Przeniesienie usług importu i ICS na nowy PUESC
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dot. uruchomienia Platformy Usług
Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) informujemy, że Departament Ceł Ministerstwa
Finansów podjął decyzję o przeniesieniu kolejnych usług z dotychczasowego portalu na
nowy portal PUESC. Obecnie zakładamy, że 18 lipca 2022 roku usługi e-Import oraz e-ICS
(odpowiednio systemy AIS/IMPORT oraz AIS/ICS) zostaną przełączone z www2.puesc.gov.pl na www.puesc.gov.pl. Najważniejsza zmiana to skierowanie komunikacji AIS
na kanały:


e-mail: puesc@mf.gov.pl



webservice: https://ws.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort

Przełączenie na nowy portal PUESC oznacza, że od godz. 8:00 w dniu 18 lipca 2022 roku:
1) wszystkie informacje związane z obsługą procedury importu będą dostępne na
nowym portalu PUESC w zakładkach Przywóz towarów (Import) (AIS/IMPORT) oraz
Złóż przywozową deklarację skróconą i wykonaj inne obowiązki związane z
bezpieczeństwem i ochroną rynku i obywateli Unii Europejskiej (AIS/ICS);
2) na nowym portalu PUESC po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce „Moje sprawy
i dokumenty”, użytkownicy korzystający z systemów AIS/IMPORT, AIS/ICS będą mieli
zapewniony dostęp do wszystkich dokumentów obsługiwanych przed przełączeniem
na nowy portal PUESC; przy przeglądaniu PUESC zalecamy korzystanie z
przeglądarek MS Edge, Chrome lub Firefox;
3) komunikaty kierowane do systemu będą przekazywane poprzez kanały
komunikacyjne dostarczane przez PUESC.
W związku z powyższym prosimy o przygotowanie zmiany konfiguracji kanałów
komunikacyjnych w Państwa aplikacjach, aby od godziny 8:00 w dniu 18.07.2022 r.
wszystkie komunikaty były kierowane zgodnie z aktualną specyfikacją SEAP PLUS
„Specyfikacja Techniczna Publiczna PL” wersja 3.00. Należy zwrócić uwagę na
techniczne aspekty przekazywania komunikatów za pośrednictwem PUESC oraz
zgodność przekazywanych komunikatów ze specyfikacjami systemów AIS/IMPORT,
AIS/ICS oraz SEAP PLUS. Szczególną uwagę należy zwrócić na budowę kopert,
którymi przesyłane są komunikaty do systemu AIS i ich zgodność z WS-Security – w
kopercie prawidłowo powinien zostać określony czas utworzenia dokumentu oraz
strefa czasowa zgodnie ze specyfikacją systemu SEAP PLUS. W przypadku
nieprawidłowego znacznika czasu w kopercie żądanie zostanie odrzucone (http 500)
z informacją: ‘A security error was encountered when verifying the message’.
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Wszystkie niezbędne szczegóły techniczne dotyczące komunikacji realizowanej przez nowy
portal PUESC opisane są w dokumentacji SEAP PLUS dostępnej do pobrania na PUESC
w menu Usługi sieciowe > Kanał komunikacyjny SEAP.
Na kilka dni przed planowanym przełączeniem komunikacji przekażemy potwierdzenie
odrębnym newsletterem.
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