Newsletter nr Z/56/2022
Wdrożenie zmiany systemu CDS (Unijnego Systemu Decyzji Celnych)
Ministerstwo Finansów informuje, że 22 września 2022 roku wdrożona zostanie zmiana
systemu CDS (Unijny System Decyzji Celnych) CDS 1.29.
Wdrażana zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności systemu CDS. Wprowadza ona
udogodnienia dla użytkowników, które spowodują, że system będzie bardziej przyjazny i
intuicyjny.
Poniżej przedstawiamy zmiany na portalu przedsiębiorcy CDS (TP CDS):


















Wprowadzono możliwość wycofania wniosku o zmianę pozwolenia do czasu wydania
decyzji.
Wprowadzono możliwość przesłania informacji o podjętych działaniach w związku z
zawieszeniem pozwolenia przed czasem wygaśnięcia terminu na jej przesłanie.
Funkcjonalność dotycząca przesłania informacji o podjętych środkach nie jest teraz
blokowana przez funkcjonalność wyznaczenia i wygaśnięcia terminu na jej przesłanie;
Lista organów celnych, do których może być złożony wniosek została ograniczona do
państw wskazanych w polu ważność geograficzna wniosku/pozwolenia.
Wprowadzono nowe zasady ważności geograficznej we wniosku/pozwoleniu na
zabezpieczenie generalne CGU – W przypadku wniosku/pozwolenia na CGU,
dotyczącego kodu procedury celnej “80 – Pozwolenie będzie stosowane w kontekście
procedury tranzytu”, wprowadzono regułę, że wniosek/pozwolenie musi być ważne we
wszystkich państwach członkowskich.
Powiadomienie e-mail: Na pulpicie portalu przedsiębiorcy dodano komunikat informujący
przedsiębiorcę, że można zarejestrować adres e-mail jeśli spełnione są określone w
komunikacie warunki.
Dodano funkcję importu/eksportu danych dotyczących właściciela towaru – funkcja
masowego przesyłania jest teraz dostępna w tabeli danych „Właściciel towaru” (tylko dla
pozwolenia na odprawę czasową TEA).
Proces ponownej oceny: Przyciski zarządzania pozwoleniem pozostają wyłączone, gdy
przedsiębiorca uruchamia ponowną ocenę (wysyła informacje, które mogą mieć wpływ
na decyzję). Przedsiębiorca zostanie powiadomiony, jeśli organ celny nie zdecyduje się
na rozpoczęcie ponownej oceny pozwolenia. Dzięki temu powiadomieniu przyciski akcji
w pozwoleniu zostaną ponownie aktywowane na portalu przedsiębiorcy.
Na ekranie „Warunki przyjęcia” dodano podpowiedź, że każda negatywna odpowiedź na
pytanie spowoduje odrzucenie wniosku.
Dodano komunikat potwierdzenia informujący użytkownika o wstępnym wypełnieniu
formularza — tryb potwierdzenia jest dodawany, gdy tylko użytkownik kliknie „Wstępne
wypełnienie”.
Dodano komunikat potwierdzenia po kliknięciu przycisku wylogowania.
Wprowadzono liczne usprawnienia wynikające z doświadczeń użytkownika:
przeprojektowano i uporządkowano na stronie przyciski akcji, pogrupowano dane i
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ułożono je w porządku chronologicznym, usunięto dublujące się tytuły, wprowadzono
dodatkowe podpowiedzi, wprowadzono przyjazne formatowania danych liczbowych.
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