Formularz uwag do specyfikacji publicznej AIS/e-COMMERCE dla H6 i H7
2021-11-10
Uwagi powinny być przesyłane na adres: pytania.AESAIS@kra.mofnet.gov.pl

1.

Data
wniesienia
uwagi
2020-01-31

2.

2020-01-31

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

Czy możliwe będzie w dalszym ciągu stosowanie
kodu informacji dodatkowej „Różni-00200” ? Do
chwili obecnej zgodnie z instrukcją AIS Część VI
Szczególne przypadki postępowania str. 284, 285 –
Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego przez
operatorów uprawnionych do wykonywania
działalności pocztowej, innych niż Poczta Polska kod
ten był dopuszczalny
w polu 2, polu 8 zgłoszenia zbiorczego
Czy obowiązkowy będzie kod HS towaru ?
W jaki sposób wdrożyć to i stosować w przypadku
zbiorczego
zgłoszenia
celnego
paczek
okazjonalnych, wysyłanych bezpłatnie z państwa
trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby
fizycznej o wartości do 45EUR zwalnianych z
należności na podst. art.25 ust.1 Rozp. WE
1186/2009 ?
Czy ma to być kod towarów podlegających
najwyższym należnościom celnym, czy też np. kod
towarów dominujących ilościowo ?
Do chwili obecnej zgodnie z instrukcją AIS Część VI
Szczególne przypadki postępowania str.286 –
Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego przez

Planuje się pozostawienie możliwości składania zgłoszenia zbiorczego dla
towarów zwolnionych z należności celnych i podatkowych i w związku z
tym planowane jest utrzymanie dotychczas obowiązujących zasad
wypełniania zbiorczego zgłoszenia celnego w odniesieniu do eksportera i
importera, określonych w pkt 6.1 Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych
wersja 2.1. (str. 245-248), z uwzględnieniem zmian wynikających ze
specyfikacji xml AIS/IMPORT dla H6 i H7.

Pole 33 - Kod towarowy (dana 6/14) zgodnie z zakresem danych dla H7
określonych w zał. B do rozporządzenia delegowanego podlega
wypełnieniu. Dla potrzeb zbiorczego zgłoszenia celnego planujemy
wprowadzenie zasady, że będzie to kod reprezentatywny dla towarów
dominujących wartościowo lub ilościowo.

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

operatorów uprawnionych do wykonywania
działalności pocztowej, innych niż Poczta Polska,
pola 33 SAD kod towaru nie należało wypełniać.
3.

2020-01-31

Czy możliwe będzie w dalszym ciągu stosowanie Odpowiedź jak w pkt 1.
kodu informacji dodatkowej „Różni-00200” ? Do
chwili obecnej zgodnie z instrukcją AIS Część VI
Szczególne przypadki postępowania str. 286 –
Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego przez
operatorów uprawnionych do wykonywania
działalności pocztowej, innych niż Poczta Polska kod
ten był dopuszczalny.

4.

2020-01-31

5.

2020-01-31

6.

2020-01-31

Czy nadal możliwe będzie stosowanie w drugiej
części pola 37 kodu 2PL (zgłoszenie zbiorcze
złożone przez operatora kurierskiego w przywozie).
Do chwili obecnej zgodnie z instrukcją AIS Część VI
Szczególne przypadki postępowania str. 286 –
Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego przez
operatorów uprawnionych do wykonywania
działalności pocztowej, innych niż Poczta Polska kod
ten był dopuszczalny.
Czy zatem zgłoszenie takie będzie mogło w dalszym
ciągu mieć postać jednopozycyjnego ?
Czy w związku z nową specyfikacją techniczną XML
dla H6 i H7 zaktualizowana zostanie instrukcja
wypełniania dokumentu SAD ?
Kiedy będzie dostępna Instrukcja wypełniania
zgłoszeń celnych zgodna z tą specyfikacją ?

Dla zestawu danych H7, dla przesyłek zwolnionych z należności celnych i
podatkowych, w tym na podstawie art. 25-27 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1186/2009,
planowane jest pozostawienie jednopozycyjnego
zgłoszenia celnego z kodem 2PL .

W Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2
dodane zostaną stosowne uzupełnienia w „Części VI – szczególne
przypadki postępowania”.
W przygotowaniu.

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

Czy można opublikować chociaż projekt (draft)
instrukcji na portalu PUESC ?
Czy zgłoszenia typu H6 i H7 będą dalej obsługiwane Zgłoszenia typu H6 i H7 będą obsługiwane przez system AIS/IMPORT.
przez system AIS, czy też powstanie nowy
równoległy system odpraw celnych tego typu
przesyłek ?

7.

2020-01-31

8.

2020-02-03

Czy kod 2PL będzie aktywny dla zgłoszeń zbiorczych Odpowiedź jak w pkt 4.
operatorów pocztowych innych niż Poczta Polska
przy procedurze 4000 ?

9.

2020-02-24

Bez Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dla
małych przesyłek e-commerce jest utrudnione
przygotowanie aplikacji po stronie podmiotów na
podstawie specyfikacji xml i wprowadzenia
odpowiednich
zasad
przy
wypełnianiu
poszczególnych atrybutów.

Dokument „AIS/IMP Specyfikacja techniczna XML dla H6 i H7 (publiczna)”
zawiera wszystkie dane, które są potrzebne do budowy aplikacji dla
potrzeb przesyłania komunikatów z danymi H6 i H7 do systemu
AIS/IMPORT. W dokumencie tym zostały uwzględnione m. in. informacje
o danych i przypisach im słownikach publikowanych na PUESC oraz reguły
walidacyjne niezbędne do utworzenia poprawnego komunikatu.
Natomiast wyjaśnienia co powinny zawierać poszczególne atrybuty
(dane) są zawarte w załącznikach B do rozporządzenia delegowanego
(RD) i wykonawczego (RW) do UKC: w RD zawarte są opisy
poszczególnych danych, a w RW zestawy kodów do stosowania w
zgłoszeniu H6 i H7. Informacja o tym, że ww. rozporządzenia stanowią
podstawę do opracowania specyfikacji jest zawarta w specyfikacji xml dla
AIS/IMPORT dla H6 i H7 w pkt 1.5 (str. 10-11).
Poniżej linki do ww. rozporządzeń w wersji skonsolidowanej, obejmującej
zmiany do tekstu podstawowego, opublikowane w „Bazie Aktów
Prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex”:
1) RD (zał. B str. 211-292)- https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
20190725&qid=1582800602764&from=PL
2) RW (zał. B tytuł II str. 251-295) - https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R244720200101&qid=1582800806263&from=PL

10.

2020-03-03

Jak koszty transportu z komunikatu ZC215H7 mają
się do podstawy opodatkowania? Czy są to koszty
transportu poza UE, czy również wewnątrz UE? Co z
dodatkowymi opłatami typu ubezpieczenie?

W zgłoszeniu ZC215H7 należy podać wartość rzeczywistą towaru (dana
4/18) oraz koszty transportu do miejsca ostatecznego przeznaczenia
(dana 4/19). Natomiast w kwestii dotyczącej zasad określania podstawy
opodatkowania podatkiem VAT udzielimy odpowiedzi w terminie
późniejszym.

11.

2020-03-03

Czy w ZC215H7 mogą wystąpić opłaty inne niż VAT?
Jeśli tak, to w jakim przypadku?

W zgłoszeniu celnym z zestawem danych H7 nie występują inne opłaty
niż podatek VAT (typ opłaty B00).

12.

2020-03-03

Jakie są przewidywane terminy wdrożenia
testowego i produkcyjnego specyfikacji 1.02
H6/H7? Jeśli komunikaty H6 i H7 będą uruchomione
przed 1.01.2021, to czy wszystkie komunikaty będą
obsługiwane od dnia wdrożenia, czy też niektóre
dopiero od 1.1.2021?

Wdrożenie produkcyjne zgłoszeń z zestawem danych H7 nastąpi w dniu 1
stycznia 2021 r., ponieważ jest to związane z wejściem w tym dniu w
życie tzw. pakietu VAT e-commerce (zmiany w dyrektywach VAT).
Natomiast w pozostałym zakresie harmonogram wdrożenia jest w
opracowywaniu. Informację w tym zakresie przekażemy z odpowiednim
wyprzedzeniem.

13.

2020-03-03

Czy należności podatkowe w komunikatach H7
będą walidowane przez system ISZTAR? Chodzi o
zgodność pól wartość / ilość / podstawa opłat /
opłaty.

Opłaty podane przez zgłaszającego w komunikacie ZC215H7 będą
podlegały sprawdzeniu przez Nowy Kalkulator w systemie ISZTAR (nowe
narzędzie w trakcie budowy, zwane roboczo ISZTAR-NK).

14.

Data
wniesienia
uwagi
2020-03-03

15.

2020-03-03

Pytanie do AIS 3.12.1: W obecnej specyfikacji AIS Odpowiedź jak w pkt 14.
3.12.1 niektóre pola są opisane jako "Atrybut
będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu
AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem
Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego
Kodeksu Celnego (UCC).". Czy planowane są jakieś
zmiany w tym zakresie?

16.

2020-03-12

17.

2020-03-12

/ZC214H7/WnisokowaneUniewaznienie - błąd w
nazwie elementu xml: Wnisokowane (w specyfikacji
i xsd)
W jakich przypadkach będą wykorzystywane
atrybuty
Ilosc,
JednostkaMiaryIKwalifikator,
LiczbaOpakowan,
RodzajOpakowania
w
/ZC215H7/Towar/DokumentPoprzedni? W jakich
rodzajach dokumentów dane te będą podawane?
Przykładowo, czy trzeba podać opakowania w

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

Pytanie do AIS 3.12.1: Czy nowości wprowadzone w Zmiany związane z komunikatami ZC215H6 i ZC215H7 nie wpływają na
komunikatach H6/H7 planowane są również w kształt specyfikacji dla AIS/IMP 3.12.1; wszelkie zmiany będą
"zwykłych" komunikatach odpraw celnych, np. publikowane w FAQ dla dedykowanej specyfikacji.
ZC215? Chodzi tutaj np. o:
1. podawanie ilości towaru przy opłacie, a
nie przy pozycji zgłoszenia
2. dokładność podawania ilości towaru
16.6, a nie 15.3?
3. dokument
poprzedni
zawierający
jednostki miary, kwalifikator i liczbę
opakowań?

Błąd zostanie poprawiony w kolejnej wersji specyfikacji.

Przepisy unijne przewidują taką daną dla H7 dlatego została ona
odzwierciedlona w sxml, jednakże na obecną chwilę i nie ma
szczegółowych wymagań dla tej danej - wypełnianie tego atrybutu jest
opcjonalne.

Data
wniesienia
uwagi

18.

2020-03-12

19.

2020-03-12

20.

2020-04-03

Treść uwagi
dokumencie poprzednim opisującym poprzednią
procedurę tranzytu Z821?
/ZC261H7/KorektaZgloszenia/Korekta/Zmiana/War
tosccPrzedKorekta - błąd w nazwie elementu:
Wartoscc (w specyfikacji i xsd) - zgłosić do MF
/ZC215H7/Towar/Oplata/PodstawaOplaty
może
wystąpić wielokrotnie. Czy dotyczy to tylko
przypadków, gdy do jednego środka taryfowego
należy podać ilość towarów w różnych
jednostkach? Czy też są przewidywane jakieś
przypadki, gdy trzeba podać wielokrotnie kwotę
podstawy?
„Placówka podmiotu” - co to jest? W jakich
przypadkach wypełnia się to pole? Jakie kody się
stosuje?

Odpowiedź ZP AIS

Błąd zostanie poprawiony w kolejnej wersji specyfikacji.

Dotyczy to tylko przypadków, (kiedy zastosowanie ma stawka
specyficzna, inna niż procentowa), gdy do jednego środka taryfowego
(typu opłaty) należy podać ilość towarów w różnych jednostkach, np. w
przypadku piwa konieczne będzie podanie ilości towaru dla jednostek
miary 111 i 001. W tym elemencie będą podawane dane dotychczas
umieszczane w elemencie IloscDoWyliczentaric.
Placówka podmiotu to kod nadawany przez podmiot przy przesyłaniu
każdego zgłoszenia (może to być zawsze ten sam kod np. „PP” dla jednej
z placówek/oddziałów Poczty Polskiej). Jest identyfikatorem jednostki
organizacyjnej podmiotu, która ma osobny system informatyczny do
obsługi zgłoszeń. Jest to atrybut techniczny, służący do pobierania
informacji zwrotnych od administracji celnej. Jeśli podmiot ma kilka
oddziałów/placówek, a w każdej z tych placówek posiada osobną
instancję systemu informatycznego, to wysyłając zgłoszenia celne posłuży
się odrębnymi identyfikatorami „placówki podmiotu”. Przy odpytywaniu
usług administracji celnej o komunikaty inna wartość atrybutu „placówka
podmiotu” uchroni przed wzajemnym pobieraniem komunikatów przez
różne oddziały/placówki. Jeśli podmiot np. Poczta Polska posiada jeden
system informatyczny, to zarówno przy wysyłaniu i odpytywaniu może
posłużyć się zawsze jednym ustalonym atrybutem. Jeśli do wysłania
zostanie użyty np. kod placówki podmiotu „PP” („Poczta Polska”), to do
odpytania o dokumenty też musi zostać użyty kod „PP”.

21.

Data
wniesienia
uwagi
2020-04-03

22.

2020-04-03

„Dodatkowe
informacje/Załączone
dokumenty/Świadectwa i pozwolenia” – w jakiej
formie powinniśmy wypełnić to pole, ponieważ
składa się ono z 7 różnych pozycji? Czy wystarczy
kod i numer dokumentu PDS (kod 355, numer MRN
PDS)?

23.

2020-04-03

„Płatność odroczona” – jak należy wypełnić to pole Kwestia ewentualnej danej – płatność odroczona – uzależniona od
przy założeniu, że zgłoszenia będą wypełniane i rozwiązań prawnych przyjętych przez pion podatkowy MF. Obecnie
wysyłane hurtowo?
trwają prace nad zmianą ustawy o podatku VAT.

24.

2020-04-14

Pliki XSD (schema) dołączone do specyfikacji
definiują strukturę komunikatów – każdy z
komunikatów jest zdefiniowany osobno (w jednym
pliku XSD), nie ma wykorzystania wspólnych typów

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

„Waluta i ogólna wartość towaru”. Nie ma tego w
specyfikacji technicznej. Nie wiemy jak to
przekazać. Czy to jest to samo co wartość i waluta
towaru i możemy to traktować jako element
nagłówkowy?

W
sxml
są
elementy:
/ZC215H6/Towar/Wartosc
oraz
/ZC215H7/Towar/Wartosc, w którym znajdują się atrybuty: Waluta i
Wartość. Elementy te są na poziomie pozycji, a nie nagłówka. W tym
elemencie należy umieszczać dane dotyczące wartości towaru oraz kod
waluty dla podanej wartości.
Dla
węzłów
Dokument/DokumentWymagany
oraz
Towar/DokumentWymagany – Dana 2/3 Przedstawione dokumenty,
świadectwa i pozwolenia, dodatkowe odniesienia - należy wpisywać Kod
rodzaju dokumentu (an4) zgodnie ze słownikiem 034 oraz numer będący
identyfikatorem wskazanego dokumentu (an..35; R452).
Natomiast kod 355 z numerem PDS podaje się w innym elemencie:
/ZC215H6/DokumentPoprzedni
albo
/ZC215H6/Towar/DokumentPoprzedni. W tych elementach, co do
zasady, należy podać kod dokumentu i jego numer. Inne atrybuty w tych
elementach wynikają z obowiązujących przepisów unijnego prawa
celnego, ale nie są wymagalne. Mogą być one wykorzystane np. do
ewentualnego bilansowania towarów na podanych dokumentach. W
chwili obecnej organy celne nie przewidują wykorzystywania tych
atrybutów.

Nie planujemy zmian schemy poprzez wykorzystywanie wspólnych typów
z pliku poddokumenty.xsd, czyli pliki XSD (schema) dołączone do
specyfikacji, które definiują strukturę komunikatów w taki sposób, że
każdy z komunikatów jest zdefiniowany osobno (w jednym pliku XSD)

Data
wniesienia
uwagi

25.

2020-04-14

26.

2020-04-08

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

z pliku poddokumenty.xsd. Czy planowane są pozostają bez zmian.
zmiany
schemy,
aby
wykorzystać
Poddokumenty.xsd? Jeśli tak, to kiedy?
Czy reguły wymagalności, wpisane w specyfikacji, Reguły mogą ulec zmianom, przede wszystkim w
będą jeszcze zmieniane, rozszerzane?
zidentyfikowanych błędów oraz zmian przepisów podatkowych.
Poczta Polska nie wypełnia pola Opłaty poza kodem
F49.

wyniku

Reguła R1116 dla H7 zostanie zmodyfikowana w następujący sposób:
R1116
JEŻELI
(/PGZglaszajacy/@EORI <> PL525000731300000
LUB
(/PGZglaszajacy/@EORI = PL525000731300000
ORAZ
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F49))
ORAZ
nie wystąpi element /Towar/Oplata
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Reguła po modyfikacji oznacza, że jeśli jako zgłaszający wystąpi:
• podmiot inny niż Poczta Polska i nie wypełni elementu Opłaty to
błąd/ostrzeżenie/info;
• Poczta Polska z kodem F49 i nie wypełni elementu Opłaty to
błąd/ostrzeżenie/info

27.

2020-04-08

Błędne podpięcie reguł dla H6 w elemencie Opłaty.

W komunikatach dla H6 zostaną odpięte następujące reguły:
R444, R1098, R1100, R1101, R1102, R1106, R1116.

28.

Data
wniesienia
uwagi
2020-04-08

Treść uwagi
Błędy literowe w nazwach komunikatów.

Odpowiedź ZP AIS
Wprowadzone zostaną następujące korekty:
jest:
/ZC214H7/WnisokowaneUniewaznienie
powinno być:
/ZC214H7/WnioskowaneUniewaznienie
jest:
/ZC261H7/KorektaZgloszenia/Korekta/Zmiana/WartosccPrzedKorekta
powinno być:
/ZC261H7/KorektaZgloszenia/Korekta/Zmiana/WartoscPrzedKorekta

29.

2020-04-08

Braki w komunikatach ZC299H6 i ZC299H7

jest:
/ZC215H6/NumerReferencyjnyPrzesylkiURC
powinno być:
/ZC215H6/NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR
W komunikatach ZC299H6 i ZC299H7 nastąpi uzupełnienie elementu
/PoswiadczoneZgloszenie/Towar o następujące atrybuty z opisem:
DataPowiadomieniaODlugu - d - O
Data powiadomienia o długu.
DataZwolnienia - d - O
Data zwolnienia towarów.
WstrzymanieZwolnienia - z..50 - O
Informacja o zatrzymaniu towaru do postepowania. Ma wartość
"WSTRZYMANE" dla towarów zatrzymanych, "Uniewazniono" oraz
"Uregulowano inaczej".

30.

Data
wniesienia
uwagi
2020-04-08

Treść uwagi
Błąd w regule R1110.

Odpowiedź ZP AIS
R1110 otrzymuje następujące brzmienie:
JEŻELI
(wystąpi element /PodmiotWLancuchuDostaw
ORAZ
wystąpi element /Towar/PodmiotWLancuchuDostaw)
TO
błąd/ostrzeżenie/info

31.

32.

co oznacza, że można nie podawać w ogóle PodmiotWLancuchuDostaw
lub podać tylko w jednym miejscu (na nagłówku lub na towarze).
Dodatkowe wyjaśnienia do pkt 19:

2020-04-08

2020-04-21

Jakie
wartości
są
przewidziane
OdniesieniePodatkowe.Rola?

Wyjaśnienie zawarte w pkt 19 zawiera przykład odnoszący się do wyrobu
akcyzowego, ale zasadą jest, że dla towarów zgłaszanych w ramach
zestawu H7 nie będzie towarów akcyzowych, co więcej planowane jest,
aby cło nie było obliczane dla towarów z zestawu H7, ponieważ
zastosowanie ma zwolnienie z należności celnych.
Podany przykład miał wyłącznie na celu zobrazowanie problemu.
Atrybuty których pytanie dotyczyło wynikają z obowiązujących przepisów
prawa i choć w chwili obecnej nie przewiduje się, aby były wypełniane
one danymi, to jednak specyfikacja musi odzwierciedlać obowiązujące w
tym zakresie przepisy prawa.
dla Do atrybutu /ZC215H7/Towar/OdniesieniePodatkowe/@Rola został
podpięty słownik 251. Wypełnienie tego atrybutu będzie konieczne
wyłącznie w przypadku stosowania procedury IOSS dla której przypisany
został kod FR5.

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

33.

2020-04-21

Czy w przypadku komunikatu ZC215H7 jest
możliwość umieszczenia kilku przesyłek dla jednej
pozycji towarowej?
Jeśli tak, to jak w takim przypadku ma wyglądać
komunikat ZC292H7 dla tej pozycji?

Tak, jest możliwość składania jednopozycyjnych zgłoszeń dla wielu
przesyłek i dotyczy to towarów zwolnionych z cła i z podatku –
odpowiedzi jak w pkt 4.
Komunikat ZC292H7 będzie stosowany wyłącznie w obrocie pocztowym
w komunikacji z operatorem wyznaczonym, czyli Pocztą Polską.

34.

2020-04-21

W jaki sposób są powiązane komunikaty ZC215H7
oraz ZC292H7? Szczegółowo - czy istnieje instrukcja
na temat tego, jak będzie wyglądał przepływ
komunikatów ZC215H7/ZC292H7 dla przypadków:
1. pobrania kwoty VAT przez kuriera przy odbiorze
przesyłki

Odpowiednie wyjaśnienia dotyczące komunikatu ZC292H7 zawarte są w
pkt 33.

35.

2020-04-23

Ad 1. Pobranie podatku VAT przez kuriera przy odbiorze przesyłki ma
miejsce już po zwolnieniu towaru do procedury w ramach standardowej
obsługi ZC215H7, więc ZC292H7 nie będzie stosowany w obrocie
kurierskim.

2. VAT zapłacony przez „AliExpress” - VAT został
zapłacony przez podmiot zagraniczny/platformę Ad 2. Zgłoszenie celne dokonane w „procedurze IOSS” nie zawiera
sprzedażową
wyliczonych należności podatkowych, więc ZC292H7 nie ma
zastosowania.
3. odprawa z natychmiastową płatnością VAT - czy W polu dla danej 3/40 należy podać specjalny numer VAT nadany do
wtedy będzie wysyłany ZC215H7 czy ZC215?
celów korzystania z tej procedury.
W szczególności chodzi o to, czy komunikat
ZC292H7 może być wysyłany kilkukrotnie dla Ad 3. Dla przesyłek zgłaszanych w imporcie w ramach sprzedaży na
jednego ZC215H7? Jak będą w tych przypadkach odległość towarów o wartości rzeczywistej do 150 euro dedykowany jest
wypełnione pola OdniesieniePodatkowe?
komunikat ZC215H7.
Atrybut /OdniesieniePodatkowe jest wypełniany w komunikacie ZC215H7
tylko dla procedury IOSS – szczegóły w pkt 32.
Czy są już dostępne wartości słowników 370/380 Słowniki 370 i 380 są już dostępne na PUESC.
oraz innych, przewidzianych w specyfikacji?

Data
wniesienia
uwagi

36.

2020-04-23

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

W przypadku węzła Lokalizacja, w jakich Stosując odpowiednie kody, należy podać miejsce, w którym towary są
przypadkach
wypełniane
są przedstawiane.. Lokalizacja ta musi być podana wystarczająco dokładnie,
pola DodatkowyIdentyfikator, Kwalifikator. Co te aby umożliwić organom celnym przeprowadzenie bezpośredniej kontroli
pola oznaczają?
towarów. Zawartość słowników zawiera opisy na potrzeby tego węzła.
Kwalifikator lokalizacji: struktura an1, słownik 380;
Typy lokalizacji: struktura an1, słownik 370;
DodatkowyIdentyfikator: struktura n1 – stosuje się w celu
uszczegółowienia w przypadku, gdy podmiot dysponuje wieloma
lokalizacjami.

37.

W jakim przypadku w komunikacie ZC215H7 będą
wypełniane koszty transportu dla całego
komunikatu, a nie dla pozycji? Czy w takim
przypadku te koszty transportu są uwzględniane do
kalkulowania podstawy opłat do obliczeń?

W specyfikacji sxml została zaimplementowana matryca określona w zał.
B do rozporządzenia delegowanego do UKC, gdzie dana ta występuje
zarówno na pozycji, jak i na nagłówku. Jednakże dla potrzeb obsługi
zgłoszeń składanych w Polsce wskazane jest podawanie tej danej na
pozycji.
Zasady wypełniania tego elementu w poszczególnych typach zgłoszeń
zostaną opublikowane na PUESC w odrębnym dokumencie do końca maja
br.

38.

Czy w przypadku komunikatu ZC215H7 w węzłach W zgłoszeniach ZC215H7 w elemencie opłaty nie należy podawać danych
Oplata mają być podane wszystkie opłaty, w tym odnoszących się do należności celnych. Zasady wypełniania elementu
zwolnione (cło), czy też tylko VAT i akcyza?
Opłaty w poszczególnych typach zgłoszeń w odniesieniu do należności
podatkowych zostaną opublikowane na PUESC w odrębnym dokumencie
do końca maja br.

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

39.

2020-04-30

Czy w komunikacie ZC215H7 należy wstawiać kod Dla danej 2/2 Dodatkowe informacje (Pole 44) należy podać kod „00500”
informacji dodatkowej 00500, jeśli odbiorca nie - ten sam zgłaszający i odbiorca.
działa przez przedstawiciela?

40.

2020-04-30

Czy istnieje reguła analogiczna do R1070, dotycząca
węzłów
DokumentPoprzedni
oraz
KosztyTransportu? To znaczy, czy można podać
jednocześnie
DokumentPoprzedni
lub
KosztyTransportu dla zgłoszenia i towaru, czy
będzie to zablokowane regułą?

Zostaną wprowadzone następujące reguły dla H7:
R1182
JEŻELI
wystąpi /KosztyTransportu
ORAZ
wystąpi /Towar/KosztyTransportu
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat:
Jeżeli wystąpi /KosztyTransportu,
/Towar/KosztyTransportu

R1183
JEŻELI
wystąpi /DokumentPoprzedni
ORAZ
wystąpi /Towar/DokumentPoprzedni
TO
błąd/ostrzeżenie/info

to

nie

może

wystąpić

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
Komunikat:
Może wystąpić albo element /DokumentPoprzedni albo element
/Towar/DokumentPoprzedni

41.

2020-04-30

Odpowiedź do pytania 33 jest dla mnie
niezrozumiała. Kto będzie wysyłał komunikat
ZC292H7 - podmiot zgłaszający ZC215H7, czy też
ktoś inny? Co dokładnie ten komunikat oznacza? Do
obrotu pocztowego dedykowane są komunikaty H6
(ZC215H6), a nie H7, więc czy ten komunikat nie
powinien nazywać się ZC292H6?

W obrocie pocztowym będą funkcjonowały zarówno komunikaty
ZC215H6 (dla przypadków, o których mowa w art. 144 Rozporządzenia
Delegowanego do UKC), jak też komunikaty ZC215H7 (dla przypadków, o
których mowa w art. 143a Rozporządzenia Delegowanego do UKC ).
Komunikat ZC292H7 jest potwierdzeniem doręczenia przesyłki pocztowej
i pobrania należności podatkowych przez operatora wyznaczonego
podczas doręczania przesyłki ujętej w zgłoszeniu ZC215H7.

42.

2020-04-30

W przypadku pytania 34 punkt 1 (pobranie kwoty
VAT przez kuriera) chodziło mi o tzw. procedurę
szczególną (art. 369y-369zb dyrektywy VAT
2017/2455), gdzie zgłoszenia przesyłane są w
cyklach miesięcznych. Jak ta procedura będzie
wyglądała w przypadku specyfikacji AISH6H7? Jakie
komunikaty są wysyłane w przypadku procedury
szczególnej? Czy jest to ZC215H7? Jeśli tak, to czy
przed dostarczeniem przesyłki przez kuriera jakiś
komunikat celny powinien być wysłany? Jeśli tak, to
jaki?

W procedurze uregulowań szczególnych (tzw. USZ) jako zgłoszenie celne
wykorzystywany będzie komunikat ZC215H7. System będzie rozpoznawał
ten rodzaj zgłoszenia po kodzie F49 – jest to dana 1/11 zgłoszenia
celnego (Pole 37(2)) – uszczegółowienie procedury. Szczegóły realizacji
uzależnione są od zakończenia prac w obszarze dotyczącym podatku VAT.
Do końca maja br. planowane jest opublikowanie dokumentu
zawierającego zasady wypełniania zgłoszeń celnych dla komunikatu
ZC215H7, w tym dla zgłoszeń w tzw. procedurze USZ.

43.

2020-05-21

Kiedy można się spodziewać uruchomienia Środowisko testowe dla H7 będzie najprawdopodobniej dostępne na
środowiska testowego PUESC, na którym można przełomie października i listopada 2020 r.
sprawdzić komunikaty H7?

44.

Data
wniesienia
uwagi
2020-05-21

45.

2020-05-21

46.

2020-05-21

Czy
węzeł Wymagalność tego elementu zostanie zmieniona na 0..1.
/ZC285H7/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatko
wymZabezpieczeniu/Zabezpieczenie powinien być
wymagany (krotność 1), nawet jeśli zostanie
podane
pole
@ZadanieNatychmiastowegoPowiadomieniaODlug
u?

47.

2020-06-04

48.

2020-07-14

Na PUESC pod niniejszym dokumentem został opublikowany projekt
Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dla potrzeb przesyłania
komunikatu ZC215H7.
Punkt 6.25.1 - Zgłoszenie IOSS
W przypadku procedury IOSS będzie konieczność składania jednego
W punkcie tym jest zapisane, że jest to zgłoszenie zgłoszenia dla jednej przesyłki opatrzonej danym numerem IOSS lub kilku
jednopozycyjne lub wielopozycyjne "przeznaczone przesyłek (różnych IOSS) dla tego samego odbiorcy.
dla jednego odbiorcy". Czy to oznacza, że w
przypadku procedury IOSS agencja celna będzie
musiała
składać
pojedynczy,
zazwyczaj
jednopozycyjny, SAD H7 dla każdego odbiorcy?

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

Czy razem ze specyfikacją zostaną opublikowane
szablony podglądu komunikatów XML (pliki XSLT)?
Takie szablony są np. publikowane przez system
SENT i ujednolicają wygląd dokumentów, którym
posługują się później podmioty.
Pole JednostkaMiaryIKwalifikator jest podpięte do
różnych słowników - w DokumentPoprzedni jest
słownik 069, a w PodstawaOplaty słownik 349. Na
PUESC nie ma opublikowanego słownika 349 - czym
on się różni od 069?

Nie planujemy udostępnienia szablonów podglądu komunikatów (pliki
XSLT).

Na PUESC został opublikowany słownik 349 zawierający dane cząstkowe,
poglądowe, który będzie uzupełniony.

Data
wniesienia
uwagi

49.

50.

2020-04-14

2020-07-14

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

Czyli w zdecydowanej większości przypadków
będzie tutaj jedna przesyłka - jeden SAD?
Punkt 6.25.1 - Zgłoszenie IOSS
Z założenia przewoźnicy ekspresowi dostarczają towary bez łączenia
Znajduje się tutaj sekcja związana z wartością tras/przewoźników/operatorów, co mogłoby generować różne faktury, a
kosztów transportu:
co za tym idzie różne waluty, dlatego Komisja Europejska w zał. B do
rozporządzenia delegowanego i wykonawczego przyjęła takie
Dana 4/19
Wartość transportu do miejsca rozwiązanie, że powielarność tych danych wynosi 1x, a należy zauważyć,
przeznaczenia
że przedstawiciele przewoźników ekspresowych uczestniczyli w pracach
•
Kwota
nad matrycą danych. Na obecnym etapie Polska nie ma podstaw do
Koszty transportu do miejsca ostatecznego wprowadzenia odmiennych rozwiązań, niż wynikające z obowiązujących
przeznaczenia w walucie faktury, o ile występują.
przepisów unijnego prawa celnego, czyli wprowadzenia powielarności
•
Waluta
danej 4/19 większej niż 1x.
Waluta faktury.
Dana ta występuje zarówno na pozycji jak i
na nagłówku, ale należy wypełnić albo na poziomie
nagłówka albo na poziomie pozycji.
Proszę o potwierdzenie, że pole Waluta oznacza
walutę kosztów transportu. Jeśli tak, co należy
podać, jeśli na koszty transportu składają się różne
faktury w różnych walutach?
Punkt 6.25.2 - Zgłoszenie USZ
W którym momencie zgłoszenie powinno zostać
wpisane do ewidencji? Jest to istotne chociażby ze
względu na kursy walut (waluta/kwota).

Przesyłka powinna zostać wpisana do ewidencji w momencie przybycia
wraz z podaniem wartości towaru jaki zawiera, w przeliczeniu na PLN z
zastosowaniem kursu walut z dnia wpisu do ewidencji. W dniu wpisu
powinna zostać dokonana kalkulacja należności podatkowych dla danej
przesyłki, po czym przesyłka powinna zostać skierowana do doręczenia z
wyliczonymi należnościami podatkowymi. Po doręczeniu i pobraniu
należności podatkowych przesyłka powinna zostać ujęta w zbiorczym
zgłoszeniu celnym USZ.

51.

52.

Data
wniesienia
uwagi
2020-07-14

2020-07-14

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

Kody VAT01/VAT02.
Podawanie tych kodów jest dla nas nieco
nieintuicyjne, dlatego proszę o potwierdzenie, czy
sposób podawania kodów VAT01/VAT02 nie
powinien być odwrotny, czyli zamiast:

Z danych zawartych w zgłoszeniu, dla zsumowanych wartości wszystkich
przesyłek objętych zgłoszeniem, kwota podatku VAT wynosi 230 PLN,
natomiast suma cząstkowych kwot VAT, czyli wyliczonych dla każdego
towaru osobno wynosi 228 PLN, co należy wykazać w zgłoszeniu. W
związku z czym istnieje 2-złotowa różnica – w zgłoszeniu podano kwotę
niższą oraz pobrana została niższa kwota wyliczona dla każdej
przesyłki/każdego odbiorcy oddzielnie. Zasada z użyciem kodów została
opracowana w ten sposób, aby za każdym razem podawana była
faktycznie należna kwota. Każdy mechanizm i logika każe „dodać” – aby
system dokonał zsumowania w celu uzyskania kwoty „całościowej” lub
„odjąć”, aby pomniejszyć, co również pozwoli uzyskać kwotę taką, jaka
zostałaby obliczona dla podstawy będącej sumą wartości cząstkowych.
Takie rozwiązanie jest właściwe ze względu na system finansowoksięgowy ZEFIR, do którego przekazywana jest kwota do zapłaty podana
dla typu opłaty B00.
Zakłada się, że zgłoszenie dokonywane jest z zastosowaniem
podstawowej stawki VAT wynoszącej obecnie 23%. Jednakże chcąc
zastosować stawkę niższą przypisaną do danego kodu towarowego,
należy w polu „Informacja dodatkowa” wskazać przy użyciu
odpowiedniego kodu VAT05 lub VAT08 zdefiniowaną stawkę VAT. Takie
rozwiązanie jest związane z budową nowego kalkulatora dla potrzeb
obsługi tego typu zgłoszeń przez podmioty, w tym Pocztę Polską, która co
do zasady nie będzie podawała wyliczeń w elemencie Opłaty, a obliczeń
tych dokonuje organ celny i przekazuje do Poczty Polskiej w komunikacie
zwrotnym. Dla potrzeb obsługi zgłoszeń z zestawem danych H7 zostały
opracowane uproszczone słowniki towarowe. Materiały informacyjne
dotyczące zasad działania Nowego Kalkulatora wraz ze słownikami
zostaną zamieszczone na PUESC w najbliższym czasie.

"Iloczyn powyższych wartości wynosi 230 PLN, ale
w kolumnie Kwota dla typu opłaty B00 należy
wpisać faktycznie należną kwotę, czyli 228 PLN, a
po kodzie VAT01 wpisać wartość „2”."
nie powinno być:
"Iloczyn powyższych wartości wynosi 230 PLN, w
kolumnie Kwota dla typu opłaty B00 należy wpisać
kwotę 230 zł, a różnicę (2 zł) wpisać z kodem
VAT02".
Jaki jest powód wstawiania kodów VAT05/VAT08?
Opłata w komunikacie ZC215H7 ma podaną stawkę
VAT. Czy mogą wystąpić przypadki, gdzie stawka
VAT w opłacie jest inna niż w informacji
dodatkowej?

53.

Data
wniesienia
uwagi
2020-07-31

54.

2021-05-13

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

Pytanie o kod USZ01 dla zgłoszenia F49.
W dokumencie SAD USZ F49 należy podać kod:
"USZ01 – po tym kodzie należy podać datę w
formacie rok, miesiąc i dzień – RRRRMMDD".
Jednocześnie, zgłoszenie USZ to ma być "zbiorcze
zgłoszenie z możliwością jego złożenia do piątego
dnia miesiąca za miesiąc poprzedni dla wszystkich
przesyłek doręczonych i od których pobrano VAT w
miesiącu, za który składane jest zbiorcze
zgłoszenie".
Jaki dzień należy podać w przypadku kodu USZ01?

W Dzienniku Urzędowym UE L244 z dnia 27 lipca 2020 r. zostały
opublikowane następujące akty prawne dotyczące przesunięcia
wdrożenia pakietu VAT e-commerce z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1
lipca 2021 r.:
1) DECYZJA RADY (UE) 2020/1109 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca
dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do
terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania w związku z
pandemią COVID-19
2) ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/1108 z dnia 20 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat
rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19
3) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/1112 z dnia 20
lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)
2019/2026 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z
pandemią COVID-19
Zmiana terminu wdrożenia unijnych przepisów podatkowych z zakresu
VAT e-commerce powoduje przesunięcie na dzień 1 lipca 2021 r.
wdrożenia zestawu danych H7.
Wprowadza się następujące zmiany do opisu kodu USZ01 i do reguły
R1192 poprzez zredukowanie daty do roku i miesiąca:
„USZ01 – po tym kodzie należy podać datę w formacie rok, miesiąc –
RRRRMM, wskazującą za jaki okres jest składane zgłoszenie USZ (kod
F49).”
R1192
JEŻELI
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = USZ01
ORAZ
wartość /Towar/InformacjaDodatkowa/@Opis
(dla /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = USZ01)

Data
wniesienia
uwagi

55.

2021-05-13

56.

2021-05-28

57.

2021-05-28

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

W przypadku zgłoszenia za lipiec 2021czy ma być to
"USZ01-20210701" (1 lipca) czy też "USZ01-202107"
(lipiec, bez dnia)?
Co dokładnie oznacza komunikat ZC298H7 - kiedy
i do kogo będzie wysyłany?
Do jakich celów jest stosowane pole
"EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego"?

nie zawiera daty podanej w formacie RRRRMM
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Jest to komunikat wysyłany do podmiotów innych niż zgłaszający, który
informuje o zwolnieniu towaru do procedury. Funkcjonalność jest oparta
na rozwiązaniach stosowanych w AIS/IMPORT dla standardowego
obrotu (tj. na komunikacie ZC298). Podanie w zgłoszeniu ZC215H7
dokonanym przez zgłaszającego (np. przez odbiorcę paczki, który
samodzielnie w swoim imieniu i na swoją rzecz dokonuje zgłoszenia
celnego, albo gdy odbiorca zlecił dokonanie zgłoszenia podmiotowi
innemu niż ten, który dysponuje przesyłką w ramach zintegrowanej
usługi nadania, przewozu i dostawie paczek) adresu e-mail firmy
kurierskiej (lub Poczty Polskiej) oznacza zgodę zgłaszającego na
poinformowanie tego podmiotu o zwolnieniu przesyłki do procedury
poprzez wysłanie mu komunikatu ZC298H7 (o ile wcześniej
wygenerowany był na zasadach ogólnych przeznaczony dla
zgłaszającego komunikat ZC299H7 Komunikat ten stanowi
potwierdzenie dopełnienia formalności celnych dla danej przesyłki i
będzie mógł służyć np. za podstawę do wydania paczki przez operatora
kurierskiego (pocztowego) dysponującego tą przesyłką .
Komunikat ten został opracowany na skutek zgłaszanych przez
zainteresowane podmioty uwag do pakietu VAT e-commerce.

W komunikacie ZC292H7 są reguły związane z Ze względu na brak wszystkich wymaganych przez reguły atrybutów od
podmiotami, których nie ma w tym komunikacie
ZC292H7 zostaną odpięte reguły: R1081, R1239, R1240, R1241.
Wprowadzono regułę porządkującą numerowanie pozycji towarowych
(reguła analogiczna jak w AIS/IMPORT):
R420

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
JEŻELI
wartości atrybutów @NrPozycji występujacych po sobie powielanych
elementów o tej samej nazwie nie są kolejnymi liczbami całkowitymi
dodatnimi zaczynając od 1
TO bład/ostrzeżenie/info

58.

2021-05-28

Wprowadzono reguły sprawdzające w systemach KAS numer EORI
podawany w ZC215H6 i ZC215H7 (reguły analogiczne jak w AIS/IMPORT):
R1003
JEZELI
EORI nie wystepuje w PDR
TO
bład/ostrzezenie/info.
R1005
JEZELI
EORI wystepuje w PDR w statusie "queried"
TO
bład/ostrzezenie/info.
Reguły te zostaną przypięte do następujących atrybutów:
o ZC215H6:
 ZC215H6/Eksporter/@EORI
 ZC215H6/PGImporter/@EORI
 ZC215H6/PosiadaczPozwolenia/@EORI
 ZC215H6/Towar/Eksporter/@EORI
 ZC215H6/Zglaszajacy/@EORI
o ZC213H6:

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

o

o

59.
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 ZC213H6/Eksporter/@EORI
 ZC213H6/PGImporter/@EORI
 ZC213H6/PosiadaczPozwolenia/@EORI
 ZC213H6/Towar/Eksporter/@EORI
 ZC213H6/Zglaszajacy/@EORI
ZC215H7:
 ZC215H7/PGImporter/@EORI
 ZC215H7/PGPrzedstawiciel/@EORI
 ZC215H7/PGZglaszajacy/@EORI
ZC213H7:
 ZC213H7/PGImporter/@EORI
 ZC213H7/PGPrzedstawiciel/@EORI
 ZC213H7/PGZglaszajacy/@EORI

Testy AIS/e-COMMERCE wykazały, że dla zgłoszenia Dla potrzeb prawidłowej obsługi zgłoszenia ZC215H7 dla typu zgłoszenia
C08 wysyłane jest POD, ale na tym zgłoszeniu nie C08 konieczne jest podanie kodów: C08 (zwolnienie z cła) i 0V8
ma należności.
(zwolnienie z VAT). W związku z tym wprowadzono do zgłoszenia H7
nowe reguły mające na celu zapewnienie prawidłowej obsługi zgłoszeń
C08 i 2PL:
R1251
JEŻELI
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C08
ORAZ
nie występuje /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (0V8
lub
2PL)
(na
towarze
na
którym
występuje
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C08)
TO
błąd/ostrzeżenie/info

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

R1247
JEŻELI
(/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL
LUB
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 0V8)
ORAZ
nie wystąpi /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C08 (na
tym samym towarze)
TO
błąd/ostrzeżenie/info
60.
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Do zgłoszenia H6 dodano regułę porządkującą, wykluczającą typy
zgłoszeń właściwych dla H7:
R1255
JEŻELI
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48
LUB
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F49
LUB
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07
LUB
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C08
LUB
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL
LUB
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 0V8
TO
błąd/ostrzeżenie/info

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

Komunikat: Nie może wystąpić
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (F48 ani F49 ani C07
ani C08 ani 2PL ani 0V8).
61.
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Dla potrzeb wyeliminowania błędów na styku Kalkulator eCommerce i
ZEFIR dodano regułę porządkującą:
R1256
JEŻELI
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07
ORAZ
nie występuje /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48 (na
towarze na którym występuje
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07)
ORAZ
nie występuje /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F49 (na
towarze na którym występuje
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07)
ORAZ
/Towar/Oplata/@TypOplaty <> B00
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat:
Jeżeli /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07 oraz na tym
samym
towarze
nie
występuje
żaden
z
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (F48, F49) to wartość
/Towar/Oplata/@TypOplaty musi być równa B00.

62.

Data
wniesienia
uwagi
2021-05-28

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
Dla potrzeb stosowania kodu informacji dodatkowej 00500 oraz
ryczałtowej stawki celnej w zgłoszeniu H6 dodano poniższe reguły.
Kody te nie mogą wystąpić na nagłówku zgłoszenia – mogą wystąpić tylko
na pozycji zgłoszenia.
Kod 00500, jeżeli wystąpi, to powinien być podany na każdej pozycji.
Stawka ryczałtowa ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych, więc
w H6 nie może wystąpić PGImporter:
R1043
JEŻELI
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 występuje, ale nie na
każdej pozycji towarowej
TO
błąd/ostrzeżenie/info
R1259
JEŻELI
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = RS001 (wystąpi na dowolnej
pozycji towarowej)
ORAZ
wystąpi /PGImporter
TO
błąd/ostrzeżenie/info
R1260
JEŻELI
/InformacjaDodatkowa/@Kod = RS001
LUB
/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
TO
błąd/ostrzeżenie/info

63.
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Wprowadzono reguły do walidacji uprawnień do reprezentacji
podmiotów występujących na zgłoszeniu:
R1257
JEŻELI
osoba, która podpisała dokument podpisem elektronicznym nie
ma uprawnień (odnotowanych w PDR)
do reprezentowania podmiotu występującego na zgłoszeniu w roli
PGZglaszajacy lub PGPrzedstawiciel
lub w przypadku wystąpienia /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod
= 00500 - w roli PGImporter
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Osoba, która podpisała dokument podpisem elektronicznym musi
mieć uprawnienia (odnotowane w PDR) do reprezentowania
podmiotu występującego na zgłoszeniu w roli PGZglaszajacy lub
PGPrzedstawiciel lub w przypadku wystąpienia
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 - w roli PGImporter.
Reguła R1257 podpięta do:
/ZC215H7/PGImporter
/ZC215H7/PGPrzedstawiciel
/ZC215H7/PGZglaszajacy

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

/ZC215H7/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod
/ ZC213H7/PGImporter
/ZC213H7/PGPrzedstawiciel
/ZC213H7/PGZglaszajacy
/ZC213H7/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod

R1258
JEŻELI
osoba, która podpisała dokument podpisem elektronicznym nie
ma uprawnień (odnotowanych w PDR)
do reprezentowania podmiotu występującego na zgłoszeniu w roli
Zglaszajacy
lub w przypadku wystąpienia /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod
= 00500 - w roli PGImporter
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat:
Osoba, która podpisała dokument podpisem elektronicznym musi
mieć uprawnienia (odnotowane w PDR) do reprezentowania
podmiotu występującego na zgłoszeniu w roli Zglaszajacy lub w
przypadku wystąpienia /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod =
00500 - w roli PGImporter.
Reguła R1258 podpięta do:
/ZC215H6/PGImporter

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

/ZC215H6/Zglaszajacy
/ZC215H6/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod
/ZC213H6/PGImporter
/ZC213H6/Zglaszajacy
/ZC213H6/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod
64.
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Testy AIS/e-COMMERCE wykazały, że dla Wprowadzono zmiany do komunikatów ZC262H7 i ZC299H7 w zakresie
zgłaszającego jest wymagalność EORI i adresu w wymagalności EORI i danych teleadresowych dla PG Zgłaszający:
komunikatach ZC262H7 i ZC299H7.
1. ZC262H7:
a. /ZC262H7/Dokument/PGZglaszajacy/@EORI
- zmiana wymagalności z W na O
b. /ZC262H7/Dokument/PGZglaszajacy/@Nazwa
- zmiana wymagalności z W na O
c. /ZC262H7/Dokument/PGZglaszajacy/Adres
- zmiana krotności z 1 na 0..1
2. ZC299H7:
a. /ZC299H7/PoswiadczoneZgloszenie/PGZglaszajacy/@EORI
- zmiana wymagalności z W na O
b. /ZC299H7/PoswiadczoneZgloszenie/PGZglaszajacy/@Nazwa
- zmiana wymagalności z W na O
c. /ZC299H7/PoswiadczoneZgloszenie/PGZglaszajacy/Adres
- zmiana krotności z 1 na 0..1

65.
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W regule 1190 wprowadzono doprecyzowanie, że w zgłoszeniu IOSS –
kod uszczegóławiający procedurę F48 - numer VAT powinien być podany
po kodzie FR5:
R1190

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
JEŻELI
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48
ORAZ
/Towar/OdniesieniePodatkowe/@Rola = FR5
ORAZ
wartość /Towar/OdniesieniePodatkowe/@NumerVAT (dla
/Towar/OdniesieniePodatkowe/@Rola = FR5) nie znajduje się w PDR w
słowniku 2001
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat:
Jeśli /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48 to wartość
/Towar/OdniesieniePodatkowe/@NumerVAT (dla
/Towar/OdniesieniePodatkowe/@Rola = FR5) musi się znajdować w PDR
w słowniku 2001.
Komunikat zostanie przypięty do:
/ZC215H7/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury
/ZC215H7/Towar/OdniesieniePodatkowe/@NumerVAT
/ZC215H7/Towar/OdniesieniePodatkowe/@Rola
/ZC213H7/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury
/ZC213H7/Towar/OdniesieniePodatkowe/@NumerVAT
/ZC213H7/Towar/OdniesieniePodatkowe/@Rola

66.
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W regule 1261wprowadzono doprecyzowanie, że dla zbiorczych zgłoszeń
celnych USZ i 2PL nie podaje się danej
@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego:
R1261

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
Reguła:
JEŻELI
((/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07
ORAZ
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F49)
LUB
(/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C08
ORAZ
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL))
ORAZ
/@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat:
Jeżeli (/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07 oraz
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury
=
F49)
lub
(/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C08
oraz /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL) to nie może
wystąpić /@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego.
Komunikat zostanie przypięty do:
/ZC215H7/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury
/ZC215H7/@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego
/ZC213H7/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury
/ZC213H7/@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego

67.

2021-06-01

Czy po 1 lipca 2021 będzie istniała możliwość
zgłaszania zbiorczych, jednopozycyjnych zgłoszeń
kurierskich obejmujących towary (bezpłatne

Od 1 lipca br. nie będzie możliwości dokonywania zbiorczych zgłoszeń
celnych 2PL towarów zwolnionych z należności celnych (art. 26
rozporządzenia 1186/2009) i niezwolnionych z podatku VAT. Obecnie

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi
prezenty) o wartości do 45EUR zwolnionych z
należności celnych na podstawie art. 25-27 Rozp.
WE nr 1186/2009, ale niezwolnionych z podatku
VAT – wysyłanych przez osoby fizyczne z krajów
trzecich i przeznaczonych dla innych odbiorców,
osób indywidualnych z krajów UE (innych niż
Polska) ?
Uszczegółowienie procedury kody 0PL i C08.

Odpowiedź ZP AIS
obowiązujący przepis rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych
uwzględnia taką sytuację z uwagi na to, że w Polsce zgłaszane są tego
rodzaju przesyłki dla odbiorców z innego państwa członkowskiego, które
w takiej sytuacji nie podlegają w Polsce zwolnieniu podatku VAT.
Natomiast art. 221 ust. 4 RW, który będzie miał zastosowanie od 1 lipca
br. przewiduje, że urzędem celnym właściwym do dopuszczenia do
obrotu towarów w przesyłce objętej zwolnieniem z należności celnych
przywozowych na mocy art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1186/2009, w ramach procedury VAT innej niż procedura
szczególna (czyli procedura IOSS) jest urząd celny znajdujący się w
państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów.
Oznacza to, że zgłoszenie IOSS (pkt 6.29.1) może zostać złożone w
dowolnym państwie członkowskim niezależnie od miejsca przeznaczenia
przesyłki, natomiast pozostałe rodzaje zgłoszeń, opisane w punktach
6.29.2, 6.29.3, 6.29.4 i 6.29.5 Instrukcji dla zgłoszenia H7, czyli również
zgłoszenie 2PL i C08, należy złożyć w państwie członkowskim, w którym
znajduje się odbiorca towarów. Polska nie będzie mogła przyjmować
zgłoszeń celnych 2PL i C08 przesyłek skierowanych do odbiorcy z innego
państwa członkowskiego.
Odpowiednie zmiany w tym zakresie zostały ujęte w projekcie
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń
celnych, którego wejście w życie planowane jest na 1 lipca br. - projekt
dostępny pod adresem: Projekt (legislacja.gov.pl)
W związku z tym projektem kod 0PL zostanie usunięty z Instrukcji
wypełniania zgłoszeń celnych dla AIS/IMPORT.

68.

Data
wniesienia
uwagi
2021-06-08

69.

2021-06-15

Treść uwagi

Jak ma wyglądać procedura zgłoszenia
przesyłek ze zwracanymi do Polski towarami
wysłanymi uprzednio przez polskich klientów
za granicę np. w celu naprawy u producenta
zakupionych towarów
czy dostarczenia
nowego produktu w zamian za przekazany
uszkodzony towar ?

Odpowiedź ZP AIS

W takiej sytuacji powinno to być pełne standardowe zgłoszenie w
AIS/IMPORT, ponieważ w rozporządzeniu wykonawczym KE
2015/2447 (zmiana nr 2019/1394) dla danej 1/10 jest wskazanie,
że zgłoszenie H6 i H7 dotyczy procedury dopuszczenia do obrotu z
kodem 40, natomiast towary powracające, które dodatkowo mogą
korzystać ze zwolnienia z należności celnych i podatkowych
powinny być zgłaszane w procedurze z innym zestawem kodów, ale
zaczynającym się od kodu 61, albo 63, albo 68, czyli może to być
np. 6121 lub 6110.
Poniżej wyciąg z ww. rozporządzenia: opis dla danej 1/10 –
„Procedura”, tabela „Kody procedur stosowane w kontekście
zgłoszeń celnych”:
H6 - Zgłoszenie celne w obrocie pocztowym w celu dopuszczenia
do obrotu - 01, 07, 40
H7 - Zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do
przesyłki, która jest objęta zwolnieniem z należności celnych
przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 - 4000”.

System już przyjmuje zgłoszenia na środowisku
testowym. Otrzymaliśmy odrzucenie z regułą R1083
Niestety reguła jest nie do spełnienia w naszym
przypadku
poniżej.
Dane
ze
środowiska
produkcyjnego

Reguła została poprawiona poprzez dodanie, że ustanowiony w tej
regule warunek dotyczy wyłącznie przypadku, gdy @RodzajLokalizacji jest
równy A, czyli odnosi się do urzędu celnego lub innego miejsca
wyznaczonego przez organy celne do celów przedstawienia towarów
organom celnym:

UCZgloszenia="PL451030
<Lokalizacja

R1083
JEŻELI

Data
wniesienia
uwagi

70.

2021-06-17

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS

IdentyfikacjaLokalizacji="PLTST451000190005"
KwalifikatorLokalizacji="Y" RodzajLokalizacji="B" />

/Lokalizacja/@RodzajLokalizacji = A
ORAZ
wartość dla 4 pierwszych znaków (PLxx) dla
/Lokalizacja/@IdentyfikacjaLokalizacji <> 4 pierwszych znaków (PLxx) dla
/UCZgloszenia
TO
błąd/ostrzeżenie/info

Reguła 1232 została zmodyfikowana zgodnie z uwagą oraz dodatkowym
Proponuję ograniczyć regułę 1232 tylko do
warunkiem, że UCR może wystąpić albo na poziomie nagłówka, albo na
przypadków, gdy faktycznie podany jest adres epoziomie pozycji:
mail operatora pocztowego lub ekspresowego. Bo
obecnie wszyscy muszą wypełniać to pole, nawet
R1232
jeśli komunikat ZC298H7 nie będzie występował –
przykładowo
operator
kurierski
zgłaszając JEŻELI
samodzielnie zgłoszenie nie oczekuje na ZC298H7, występuje /@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego
ORAZ
bo otrzyma ZC299H7.
Ponadto, reguła wymaga podania numeru na (/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48
poziomie towaru, ignorując numer UCR na LUB
(/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07
poziomie zgłoszenia.
ORAZ
nie występuje /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F49)
LUB
(/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C08
ORAZ
nie występuje /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL))
ORAZ
((nie występuje /Towar/@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR
ORAZ
nie występuje /@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR)

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
LUB
(występuje /Towar/@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR
ORAZ
występuje /@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR))
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Jeżeli występuje /@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego oraz
(/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48 lub
(/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07 oraz nie
występuje /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F49) lub
(/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C08 oraz nie
występuje /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL)) to
musi wystąpić albo /@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR albo
/Towar/@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR.
Przypięcia:
/ZC215H7/@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego
/ZC215H7/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury
/ZC215H7/Towar/@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR
/ZC215H7/@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR
/ZC213H7/@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego
/ZC213H7/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury
/ZC213H7/Towar/@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR
/ZC213H7/@NumerReferencyjnyPrzesylkiUCR
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W zgłoszeniu wskazano metodę płatności R zabezpieczenie włącznie z depozytem gotówkowym
- metoda płatności wyłącznie dla AIS e-commerce.
Dlaczego wysłany został komunikat ZC291H7 -

Jeżeli z zgłoszeniu ZC215H7 została podana MP=R, to konieczne jest
wypełnienie elementu /Towar/Zabezpieczenie z podaniem m. in. GRN.
Brak danych dotyczących zabezpieczenia skutkuje wygenerowaniem się
ZC291H7, ponieważ nie było możliwości zabezpieczenia kwoty podatku

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi
powiadomienie o długu a nie zabezpieczenie w
OSOZ i wtedy tylko komunikat ZC299H7 bez POD?
Czy może trzeba jednak wpisać MP=M?

Odpowiedź ZP AIS
VAT w OSOZ, więc należy odebrać POD (ZC291H7) i na jego podstawie
dokonać zapłaty podatku, co spowoduje zwolnienie towaru do procedury
(ZC299H7).
W AIS/e-COMMERCE wprowadzona zostanie reguła pilnująca
wypełnienie elementu /Towar/Zabezpieczenie, jeżeli podana została
MP=R:
R1262
JEŻELI
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07
ORAZ
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = R
ORAZ
nie występuje element /Towar/Zabezpieczenie
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Jeżeli /Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07 oraz
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = R, to musi wystąpić element
/Towar/Zabezpieczenie
Reguła zostanie uaktywniona w AIS/e-COMMERCE 2 lipca br.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania zgłoszeń dla ZC215H7 składanego w
AIS/e-COMMERCE nie ma metody płatności M – ta metoda jest wyłącznie
w AIS/IMPORT, a w AIS/e-COMMERCE MP=M została zastąpiona MP=R.
AIS/e-COMMERCE nie przyjmie MP=M, ponieważ zadziała reguła R1213.
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Data
wniesienia
uwagi
2021-07-01

2021-07-07

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
W regułach 1209 i 1210 jest odwołanie do kodu informacji dodatkowej
EW001, ale kod dla ewidencji USZ wprowadzony w Instrukcji wypełniania
zgłoszeń dla AIS/e-COMMERCE, to EWD01, więc reguły te należy zmienić
wprowadzając poprawny kod EWD01:

W zgłoszeniu w dokumentach poprzednich nie
możemy podać numeru pozycji dla DSK żeby
rozliczyć DSK.

R1209
JEŻELI
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (F48 LUB 2PL LUB C08)
ORAZ
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = (EWD01 LUB USZ01 LUB USZ02 LUB VAT01 LUB VAT02
LUB VAT05 LUB VAT08)
TO
błąd/ostrzeżenie/info
R1210
JEŻELI
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = (EWD01 LUB USZ01 LUB USZ02 LUB VAT01 LUB VAT02)
ORAZ
/Towar/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> F49
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Reguła R1195 została zmieniona poprzez wykreślenie @NrPozyji dla
dokumentu poprzedniego – jak poniżej:
R1195
JEŻELI
występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Ilosc
LUB
występuje
/Towar/DokumentPoprzedni/@JednostkaMiaryIKwalifikator

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
LUB
występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@LiczbaOpakowan
LUB
występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@NrPozycji
LUB
występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@RodzajOpakowania
TO
błąd/ostrzeżenie/info
W związku z tym reguła ta otrzymuje brzmienie:
R1195
JEŻELI
występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Ilosc
LUB
występuje
/Towar/DokumentPoprzedni/@JednostkaMiaryIKwalifikator
LUB
występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@LiczbaOpakowan
LUB
występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@RodzajOpakowania
TO
błąd/ostrzeżenie/info
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Występująca w sxml reguła R1091 podpięta do komunikatów dla zgłoszeń
H6 została również podpięta do komunikatów dla zgłoszeń H7:
R1091

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
JEŻELI
nie wystąpi
/PGImporter/@EORI
ORAZ
nie wystąpi
/PGImporter/@TIN
TO
błąd/ostrzeżenie/info
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2021-09-23

W związku z zasadami określonymi w newsletterze Nr P/29/2021 i Nr
Z/65/2021 z 21.09.2021 r. dla zgłoszeń H7-IOSS, w systemie AIS/eCOMMERCE zostanie wprowadzona reguła wymuszająca podawanie kodu
faktury handlowej, na podstawie której deklarowana jest wartość celna
wraz z jej numerem albo datą, jeżeli brak numeru:
R1269:
JEŻELI
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48
ORAZ
Nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N935
TO
bład/ostrzezenie/info
Komunikat:
Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48
(IOSS), to musi wystąpić kod dokumentu N935.
Reguła zostanie aktywowana w systemie od 27 września 2021 r.
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Data
wniesienia
uwagi
2021-09-30

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
Zdarza się, że w zgłoszeniach H7 numer IOSS podawany jest w atrybucie
/OFImporter/@NrIdentyfikacyjny
zamiast
w
atrybutach:
/Towar/OdniesieniePodatkowe/@Rola = FR5
oraz /Towar/OdniesieniePodatkowe/@NumerVAT.
Tak wypełnione zgłoszenie powoduje, że jest to standardowe zgłoszenie
H7-C07 bez kodu F48 (IOSS), a zatem naliczany jest podatek VAT, a to
prowadzi do podwójnego opodatkowania zakupionego towaru w reżimie
IOSS. W operacjach e-commerce, jeżeli nawet wystąpi nr identyfikacyjny
inny niż numer PESEL, to jest to sporadyczne i zablokowanie tego
atrybutu nie wpływa na realizację całego procesu obsługi zgłoszenia.
W związku z tym wprowadza się dla zgłoszenia ZC215H7 następującą
regułę:
R1270
JEŻELI
Wystapi /OFImporter/@NrIdentyfikacyjny
TO
błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat: /OFImporter/@NrIdentyfikacyjny nie może wystąpić.
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Proszę o weryfikację daty płatności należności dla
zgłoszenia zbiorczego USZ.
Zgłoszenie o nr 21PLXXXXXXXXXXXXXX z dn.
05.10.2021 widoczne jest w Zefirze z datą płatności
16.09.2021 czyli miesiąc wcześniej.
Ww. zgłoszenie obejmuje przesyłki zgłoszone do

Reguła zostanie aktywowana w systemie od 1 października 2021 r.
W zgłoszeniu miesięcznym z kodem F49 po kodzie USZ01 należy podać
datę w formacie rok i miesiąc – RRRRMM, wskazującą za jaki okres
(kolejny) jest składane zgłoszenie USZ.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia w sprawie zgłoszeń
celnych i rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie
pocztowym, zgłoszenie zbiorcze USZ składane jest w terminie do 5. dnia

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi
ewidencji w miesiącu wrześniu, a także przesyłki,
które wpisano do ewidencji w sierpniu, ale
doręczono i pobrano podatek VAT we wrześniu,
dlatego też zostały ujęte w bieżącym zgłoszeniu.
Z tego tytułu w Polu 44 zgłoszenia wskazano dwa
okresy rozliczeniowe wg kodu USZ01.
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Odpowiedź ZP AIS
miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, a zatem kod USZ01 może być
użyty tylko raz w zgłoszeniu USZ ze wskazaniem jednego miesiąca i ma to
być miesiąc poprzedzający złożenie zgłoszenia USZ, a nie dowolny
poprzedni miesiąc.
W związku z tym, że w zgłoszeniu, o którym mowa w pytaniu, podane
były dwa kody USZ01, z datami za sierpień i za wrzesień, to system na
podstawie daty sierpniowej wyznaczył termin 16.09.2021 r. na zapłatę
należności.
O tym, że przesyłki w zgłoszeniu USZ obejmują kilka poprzednich miesięcy
ma świadczyć kod EWD01, który może być użyty w zgłoszeniu USZ
kilkakrotnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Jeżeli przesyłki zostały wpisane do ewidencji, ale nie zostały doręczone,
czyli należności od nich nie zostały pobrane w miesiącu dokonanego
wpisu, ale zostaną one doręczone w kolejnym miesiącu, to w zgłoszeniu
USZ może wystąpić kilka kodów EWD01.
Przykład:
W zgłoszeniu składanym w sierpniu, ale obejmującym przesyłki z czerwca
i lipca należy podać:
EWD01: 11444 -26744; czerwiec,
EWD01: 8-85755; 87555-87660; lipiec.
W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi użycia w
zgłoszeniu USZ kodu USZ01 opisanymi w pkt 77, reguła R1192 została
zmieniona w następujący sposób:
R1192
JEŻELI
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod USZ01 występuje więcej niż raz
na pozycji towarowej

Data
wniesienia
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP AIS
LUB
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Opis dla kodu USZ01 nie zawiera daty
w formacie RRRRMM
TO błąd/ostrzeżenie/info
Komunikat:
Okres rozliczeniowy podany w /Towar/InformacjaDodatkowa/@Opis
dla /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod równego USZ01 musi być
zapisany w formacie RRRRMM oraz kod USZ01 może wystąpić tylko raz
na pozycji towarowej.
Reguła została aktywowana w systemie 29.10.2021

