Newsletter nr Z/59/2022
Single Window - uruchomienie kolejnej usługi na PUESC
Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje o planowanym wdrożeniu kolejnej usługi
z grupy „Single Window i kontrole inspekcji granicznych” - Uzyskaj graniczne dokumenty
dotyczące środków ochrony roślin.
Wdrożenie produkcyjne nastąpi w pierwszej połowie października 2022 roku.

O usłudze
Usługa Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin zapewni
podmiotom gospodarczym możliwość realizacji wymagań dotyczących obowiązku złożenia z
wyprzedzeniem „Informacji o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochrony roślin
przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim/przeznaczonych do
stosowania w państwie trzecim” (w systemie Single Window informację tę oznaczono
identyfikatorem „SWW11”).
Po zalogowaniu do systemu Single Window na PUESC będzie można w formie elektronicznej
złożyć do właściwej jednostki WIORiN powiadomienie o zamiarze wprowadzenia na terytorium
RP środków ochrony roślin (ŚOR) przeznaczonych na rynki innych państw.
Po przeprowadzeniu postępowania pracownik inspekcji w systemie Single Window wyda
właściwe rozstrzygnięcie, tj.:


opinię WIORiN do informacji o zamiarze wprowadzenia ŚOR na terytorium RP (w
systemie Single Window opinię oznaczono identyfikatorem „SWR09”) lub



decyzję zakazującą wprowadzenia ŚOR na terytorium RP (w systemie Single Window
opinię oznaczono identyfikatorem „SWR22”).

Opinię, wydaną przez organy inspekcji WIORiN w systemie Single Window, będzie można
wykorzystać w zgłoszeniu celnym. W tym celu trzeba będzie wpisać w polu 44 zgłoszenia
właściwy kod dokumentu: „7P38” oraz numer opinii (nadany przez WIORiN w Single Window).
Dzięki temu system obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy deklarowany w
zgłoszeniu celnym towar posiada opinię wydaną przez WIORiN. Przyspieszy to proces odprawy
celnej.
W przypadku gdy podmiot uzyska ww. opinię poza systemem Single Window, w polu 44
zgłoszenia należy podać kod dokumentu: „7P39” oraz numer opinii (widniejący na opinii).

Zaproszenie na webinarium
W związku z planowanym wdrożeniem nowej usługi zapraszamy 27 września 2022 roku na
spotkanie, które odbędzie się w formule online (MS Teams) w godzinach 13:30-15:30.
Cel spotkania
Podczas spotkania szczegółowo omówimy i zademonstrujemy sposób korzystania z nowej
usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin”.
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Dla kogo
Zapraszamy do udziału przedsiębiorców – importerów, eksporterów i ich przedstawicieli, którzy
realizują w Polsce odprawy celne towarów i którzy składają wnioski do właściwych inspekcji w
ramach obowiązku poddania towaru granicznym kontrolom. W szczególności zapraszamy
przedstawicieli przedsiębiorców zajmujących się obrotem środków ochrony roślin.
Co należy zrobić
Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy przesłać do 23 września 2022 roku na adres
biuro.sw.ias.szczecin@mf.gov.pl informację o zamiarze uczestniczenia, zawierającą adres email uczestnika.
Na podane przez Państwa w zgłoszeniu adresy e-mail prześlemy link umożliwiający dołączenie
do wydarzenia.
Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu.
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