Izba Celna
w Krakowie

Formularz uwag do specyfikacji publicznej AIS
Uwagi powinny być przesyłane na adres: pytania.AESAIS@kra.mofnet.gov.pl
Lp.

Umiejscowienie w
dokumencie
Schema IE347
(IE347.xsd)

1.

2.

3.

4.

Schema IET13
(IET13.xsd)

Treść uwagi
Rozbieżność między schemą i dokumentacją: w
schemie jest węzęł MRNZCP zawierający
atrybut MRNZCP a w nim listę węzłów Towar
mających atrybut NrTowar. W dokumentacji
brak tych nowych danych.
Rozbieżność między schemą i dokumentacją: w
schemie jest węzęł DaneCelneZCP zawierający
atrybut MRNZCP. W dokumentacji brak tych
nowych danych.
Brak schem dla nowych komunikatów IES02,
IES03, IES04, PDS, PTW.

Brak schem dla
komunikatów
wymienionych w
dokumentacji
Komunikat
Czy w tym komunikacie jest identyfikator (Nr
OdrzucenieKomunikatu własny) odrzucanego komunikatu w osobnym
węźle? Oczywiście są sytuacje, w których
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Odpowiedź Zespołu Projektowego
Poprawiono schemat xml.
usunięty.

Element MRNZCP został

Poprawiono schemat xml.
został usunięty.

Element DaneCelneZCP

Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są
częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie
powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej. Proszę je
zignorować, zostaną one usunięte w kolejnym wydaniu.
Obecnie nie ma takiego odwołania do odrzuconego
dokumentu. Dziękuję za zgłoszoną uwagę. Wprowadzenie takiego elementu zostanie rozważone.
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5.

Opis i struktura
komunikatów.

6.

Opis i struktura
komunikatów.

7.

Opis i struktura
komunikatów.

8.

Opis i struktura
komunikatów.

9.

Opis i struktura
komunikatów.

10.

Opis i struktura
komunikatów.

odczytanie go nie jest możliwe ale w
pozostałych przypadkach bardzo usprawnia
obsługę odrzucenia.
Jaka jest funkcja / rola komunikatów IES01, Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są
częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie
IES02, IES03, IES04
powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
/IES02/NrZlecenia – o jaki numer chodzi – brak Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są
opisu
częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie
powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
/IES02/MRN – o jaki numer MRN – brak opisu Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są
(czy jest to MRN z IES01 ?)
częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie
powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
/IES03/NrZlecenia – o jaki numer chodzi – brak Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są
opisu
częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie
powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
/IES04/NrZlecenia – o jaki numer chodzi – brak Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są
opisu
częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie
powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
/IES04/Wynik – jakie wartości (np. numer Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są
słownika) przyjmuje Wynik w IES04
częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie
powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
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Opis i struktura
komunikatów.

Brak w załącznikach do specyfikacji schemy Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są
częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie
dla IES02, IES03, IES04
powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.

Pytanie ogólne,
dotyczące obu
systemów
Pytanie ogólne,
dotyczące obu
systemów
Pytanie ogólne,
dotyczące obu
systemów
Pytanie ogólne,
dotyczące obu
systemów

Czy dla systemów AIS / AES istnieje historia Historia zmian będzie w kolejnej wersji specyfikacji.
zmian w stosunku do poprzednich wersji
specyfikacji ?
Czy planowany jest okres przejściowy w Nie jest planowane równoczesne obowiązywanie obu
którym będą obowiązywały obie specyfikacje specyfikacji.

11.

12.

13.

14.

15.

Pytanie ogólne
16.

Czy dostępna będzie aplikacja testowa dla Planowane jest udostępnienie aplikacji testowej.
firm przygotowujących oprogramowanie dla
podmiotów ?
Jaki
jest
obecny
harmonogram Zakłada się iż specyfikacja będzie obowiązywała
wprowadzania nowej wersji specyfikacji.
najwcześniej z początkiem roku 2015, dokładne terminy
będą publikowane na stronie www.e-clo.gov.pl
1. Czy przewiduje się publikacje specyfikacji Specyfikacja XML w wersji angielskiej została
w języku angielskim jednocześnie z opublikowana.
wersjami polskimi?
2. Specyfikacja i aktualizacje powinny być
publikowane w tym samym czasie co
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Pytanie ogólne

wersje polskie. W przeciwnym razie
zmniejsza się ilość czasu na aktualizacje.
Proszę o informację czy jest już znany W obszarze AIS/ICS:
zaktualizowany harmonogram udostępnienia
Aktualna informacja znajduje się na stronie pod
do testów i do produkcji systemu AIS.
adresem

www.e-clo.gov.pl
W obszarze AIS/Import (dzisiejsza CELINA):

17.

Aktualna informacja znajduje się na stronie pod
adresem
www.e-clo.gov.pl
W obszarze AIS/Intrastat:
Aktualna informacja znajduje się na stronie pod
adresem
www.e-clo.gov.pl
O wszystkich ewentualnych zmianach w harmonogramie
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będziemy Państwa
wyprzedzeniem.

Pytanie ogólne
18.

Pytanie ogólne
19.

Komunikaty: PW247,
IE347-DSK, IE347-ZCP
20.

informować

z

odpowiednim

W jaki sposób moglibyśmy otrzymać dostęp do Dostęp do systemów operacyjnych, w tym AIS jest
platformy testowej AES i AIS
realizowany przez wspólny dla administracji celnej portal
ECIP/SEAP.
Sposoby komunikacji
z systemami
operacyjnymi będą
opisane w ramach projektu
ECIP/SEAP.
Czy planowana jest publikacja dodatkowych Tak, diagramy zostały opublikowane w informatorze dla
dokumentacji/informacji,
opisujących podmiotów .
komunikaty ze specyfikacji AIS-Import - najlepiej,
gdyby specyfikacja ta zawierała diagramy stanów
lub aktywności, aby wiadomo było jakiego
komunikatu można się spodziewać w odpowiedzi
systemowej.
W jakich kontekstach będą wykorzystywane 1/ W przypadku powiadomienia w procedurze
komunikaty PW247, IE347-DSK, IE347-ZCP?
uproszczonej przed przedstawieniem (zgoda na takie
powiadomienie może być w pozwoleniu na procedurę
uproszczoną) w momencie przybycia towarów do
lokalizacji określonej w pozwoleniu do systemu AIS należy
przesłać komunikat PW247 – przedstawienie towarów, po
tym komunikacie może rozpocząć się dalsze przetwarzanie
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powiadomienia w procedurze uproszczonej.
2/
Komunikat
IE347-DSK
będzie
mógł
być
wykorzystywany wyłącznie na granicy i stanowi
jednoczesne przedstawienie towarów ujętych w ICS w
przywozowych deklaracjach skróconych oraz deklarację o
czasowe składowanie tych towarów.

Komunikaty: DS116,
DS122, DS172
21.

3/
Komunikat
IE347-ZCP
będzie
mógł
być
wykorzystywany wyłącznie na granicy i stanowi
jednoczesne przedstawienie towarów ujętych w ICS w
przywozowych
deklaracjach
skróconych
oraz
przedstawienie tych samych towarów w zgłoszeniu celnym
(ZCP) złożonym przed przedstawieniem towarów.
Czym różnią się komunikaty DS122 (Komunikat Komunikaty: DS116, DS122, DS172 zostały rozróżnione
informujacy o braku mozliwosci objecia towarów ponieważ występują na różnych etapach obsługi deklaracji
czasowym składowaniem), DS116 (Komunikat czasowego składowania (DSK).
informujacy o odrzuceniu Deklaracji czasowego
składowania) i DS172 (Komunikat informujacy o Komunikat DS116 oznacza odrzucenie DSK ze względów
odmowie
objecia
towarów
czasowym formalnych – brak możliwości przyjęcia (np. na granicy
składowaniem)?
gdy w DSK podano odwołanie do nieistniejących MRN-ów
przywozowych deklaracji skróconych lub ich pozycji lub
status tych pozycji w ICS jest nieodpowiedni, tzn. towary
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nie zostały zwolnione w ICS.
Komunikat DS122 jest wysyłany po przyjęciu DSK (nadany
MRN dla DSK), gdy istnieją przeszkody do objęcia towarów
czasowym składowaniem (np. na granicy, gdy w DSK nie
podano odwołania do MRN-ów przywozowych deklaracji
skróconych, a takie odwołanie powinno być podane).
Komunikat DS172 jest błędny. DS172 to Komunikat
informujący podmiot o upłynięciu terminu czasowego
składowania.
Poprawiony
komunikat
zostanie
wprowadzony w kolejnej wersji specyfikacji.

Komunikaty: ZC247 i
PW247
22.

Czy komunikaty ZC247 i PW247 będą miały być Dla zgłoszeń celnych złożonych przed przedstawieniem
obowiązkowo
wysyłane
przez
podmioty towarów
–
atrybut
w
zgłoszeniu
gospodarcze w każdym przypadku?
„DodatkowyTypZgloszenia” ma wartość „D” dla ZC215 lub
„E” dla ZC215NKP lub „F” dla ZC215UPR, to w przypadku
upłynięcia
określonego
czasem
parametru
na
przedstawienie towaru tzn. braku komunikatu ZC247
nastąpi automatyczna odmowa przyjęcia zgłoszenia ZC216.
Podobnie dla powiadomienia w procedurze uproszczonej.
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23.

24.

W przypadku gdy zostanie wysłane do AIS powiadomienie
w procedurze uproszczonej – PW215 z atrybutem „Typ”
wskazującym na powiadomienie przed przedstawieniem
towaru, to w przypadku upłynięcia określonego czasem
parametru na przedstawienie towaru tzn. braku
komunikatu PW247 nastąpi automatyczna zmiana statusu
powiadomienia w AIS na „nieaktywne”. Powiadomienia w
formie innej niż elektroniczna ze skutkiem takim jak
komunikaty elektroniczne będą mogły być stosowane.
Zasady dla trybu innego niż elektroniczny zostaną
opublikowane w instrukcji dla podmiotów.
W
jakim
przypadku
będzie
wysyłany
komunikat
W ramach powiadomienia w procedurze uproszczonej w
Komunikat PW282
PW282 (wezwanie do zabezpieczenia)?
AIS można wnioskować o kontyngent taryfowy. Komunikat
PW282 (wezwanie do zabezpieczenia) będzie miał
zastosowanie przy nieprawidłowościach związanych z
kontyngentem taryfowym (np. kontyngent wyczerpany,
brak kontyngentu o wskazanym numerze) bo w takiej
sytuacji należności będą wyższe niż we wpisie do rejestru.
Zabezpieczenie będzie realizowane bezpośrednio przez
podmiot w systemie OSOZ2.
Do
czego
wykorzystywane
są
atrybuty
Atrybut @KwalifikatorJednostkiMiary zostanie usuniety w
ZC215/Towar/Dokumen
@IloscTowaru,
@JednostkaMiary
i kolejnej wersji specyfikacji.
tWymagany
@KwalifikatorJednostkiMiary w komunikacie
ZC215/Towar/DokumentWymagany? Czy można Pozostałe atrybuty będą używane do automatycznego
prosić o jakiś przykład użycia?
saldowania pozwoleń AGRIM w Agencji Rynku Rolnego i
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25.

26.

27.

reguły RW141, RW142
oraz
NrIdentyfikacyjny w
elementach typu Osoba
Fizyczna

krotność węzłów
ZC215/Towar

Pytanie ogólne
28.

29.

Pytanie ogólne

Czy w komunikacie ZC215 (i pokrewnych) nie
będzie poprzedniej procedury celnej dot. towaru?
Czy nie brakuje tam takiego pola w
dokumentacji?
Czy
reguły
RW141,
RW142
będą
wykorzystywane
zarówno
do
podmiotu
gospodarczego, jak i osoby fizycznej? Co oznacza
atrybut NrIdentyfikacyjny w elementach typu
Osoba Fizyczna (OF)?

Czy faktycznie system AIS-Import będzie w stanie
obsłużyć zgłoszenie, na które składa się 10.000
węzłów ZC215/Towar? Czy przeprowadzano
testy z tak dużymi zgłoszeniami?

oznaczają ilość i jednostkę miary z pozwolenia AGRIM.
Obecny atrybut Procedura miał pierwotnie stanowić
połączenie wnioskowanej i poprzedniej procedury.
Ostatecznie atrybut dla poprzedniej procedury zostanie
wydzielony.
Tak,
reguły RW141, RW142 będą wykorzystywane
zarówno do podmiotu gospodarczego, jak i osoby fizycznej.
Reguły RW141, RW142 zostaną jednak zmienione w
kolejnej wersji specyfikacji (obecnie błędnie wymagają
zawsze przynajmniej jednego węzła z PG i jednego z OF,
prawdopodobnie powstanie jedna reguła zamiast dwóch).
NrIdentyfikacyjny w elementach typu Osoba Fizyczna
oznacza jakiś nr identyfikujący osoby zagraniczne.
W kolejnej wersji specyfikacji krotność węzłów
ZC215/Towar zostanie ograniczona do 999, podobnie w
innych komunikatach; dotychczasowe założenia wynikały z
formatów n..5 w projekcie modelu danych UE, ale założenia
te już zmieniono.
Odpowiedź zostanie udzielona z poziomu Ministerstwa
Finansów.

Czy planowane są zmiany w instrukcji
wypełniania dokumentu SAD, aby zawierały
odniesienia do określonych komunikatów lub
atrybutów tych komunikatów, a nie do pól SADu?
Czy możemy uzyskać przykładowe komunikaty Po ustabilizowaniu się wersji specyfikacji XML zostaną
zwracane do podmiotów z AIS-Import, np. opublikowane schemy komunikatów. Nie jest planowane
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PW261.

PW215

30.

IE348

Czy komunikat PW215 będzie odpowiadał
obecnemu powiadomieniu w procedurze
uproszczonej w imporcie? Jeśli firma obecnie jest
zwolniona
z
obowiązku
przesyłania
powiadomień, to czy będzie zwolniona z
przesyłania PW215? Jeśli tak, to czy będzie
otrzymywała
np.
komunikaty
dotyczące
zabezpieczeń (PW272)
Dlaczego komunikat IE348 znajduje się w dwóch
specyfikacjach - w AIS-Import i AIS-ICS? Czy to
jest ten sam komunikat o identycznej strukturze?

31.
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publikowanie przykładowych komunikatów, aczkolwiek
decyzja w tym zakresie może ulec zmianie w przypadku
problemów z interpretacją danych na podstawie wyłącznie
specyfikacji XML i schematów xsd.
PW215 będzie odpowiadał obecnemu powiadomieniu w
procedurze uproszczonej w imporcie. Zwolnienie z
obowiązku przesyłania powiadomień wynika z pozwolenia
na stosowanie procedury uproszczonej. Zasada ta będzie
utrzymana w AIS, w takim przypadku nie trzeba będzie
przesyłać PW215. Oznacza to jednocześnie, że nie będzie
otrzymywać z AIS jakiegokolwiek komunikatu dotyczącego
powiadomienia.
Tak, jest to ten sam komunikat o identycznej strukturze w
dwóch specyfikacjach. IE348 został umieszczony w
specyfikacji AIS/IMP dla zobrazowania, że dla
komunikatów IE347-DSK i IE347-ZCP po komunikacie UPO
jest następnie wysyłany komunikat IE348. W przypadku
IE347-DSK i IE347-ZCP najpierw następuje obsługa
przybycia/przedstawienia dla towarów w odniesieniu do
towarów ujętych w deklaracjach skróconych złożonych w
ICS, a następnie deklaracji czasowego składowania lub
przedstawienia dla zgłoszenia celnego. Biorąc pod uwagę,
że w specyfikacji AIS/IMP nie umieszczono innych
komunikatów
odnoszących
się
do
przybycia/przedstawienia dla towarów ujętych w
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Pytanie ogólne
32.

33.

34.

podmiotom na dostosowanie do AIS swoich
aplikacji?
Pytanie ogólne

Pytanie ogólne

Czy jeżeli AIS nie będzie działał po
01.09.2015 to procedurą awaryjną będzie
wysyłanie do Celiny?
Czy przewidują Państwo opóźnienie w
uruchomieniu AIS ?

Pytanie ogólne

kiedy będzie dostępna instrukcja dla
użytkowników, który komunikat następuję
po którym?

Pytanie ogólne

Czy
komunikaty
kolejnych
zgłoszeń
celnych, powiązujące i bilansujące wskazane
w tych zgłoszeniach jako poprzedni
dokument DSK, będą odsyłane również do

35.

36.

deklaracjach skróconych złożonych w ICS, w przypadku
zastosowania IE347-DSK i IE347-ZCP, zasadność IE348 w
specyfikacji AIS/IMP zostanie poddana analizie.
Czy jest będzie jednak możliwe korzystanie z Odpowiedź zostanie udzielona z poziomu Ministerstwa
Finansów.
Celiny po 01.09.2015 aby dać więcej czasu
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Takie są obecnie założenia.

Aktualna informacja znajduje się na stronie
www.e-clo.gov.pl
W analizie, zostaną opublikowane diagramy procesów
biznesowych albo ich fragmenty w notacji BPMN 2.0

W przypadku, gdy jako dokument poprzedni zostanie
wskazana deklaracja czasowego składowania występująca w
AIS, to:
1/ zostanie wygenerowany komunikat DS299, który będzie
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podmiotu
(np.
LSAS),
który dostępny do pobrania z Repozytorium ECIP/SEAP dla
przedstawił/zgłosił przesyłkę do ewidencji osoby, która wysłała DS215 wskazaną jako dokument
poprzedni w ZC215
czasowego składowania?
2/komunikat DS299 zostanie dodatkowo wysłany na adres
E-mail
wskazany
w
ZC215
w
atrybucie
EmailWydajacegoTowar o ile atrybut wystąpi (atrybut jest
opcjonalny)

37.

Pytanie ogólne
Pytanie ogólne

38.

39.

40.

Specyfikacja 2.02.
ZC215

Specyfikacja 2.02.
ZC215

Jeżeli komunikaty zamykające DSK będą
odsyłane jak w powyższym pytaniu to proszę
podać które z nich.
Czy dla odsyłanych komunikatów określono
szczególne warunki, ograniczenia lub
wymagania (formalne i techniczne) osobno
dla przestawiającego towar do ewidencji DSK
i wnioskującego o przeznaczenie celne?
Dlaczego pole Stawka jest wymagane w
opłacie w dokumencie ZC215? Przecież
stawka występuje tylko przy cle ad valorem,
w cłach specyficznych stawki nie są
dostępne.
Z jakiego powodu pole
/ZC215/AgentCelny/@DataWpisu jest typu
dt, którym istnieje wymóg podania godziny -
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Jest to komunikat DS299
Udostępnianie komunikatu DS299 opisano w odpowiedzi
do pytania 36 i nie ma żadnych innych ograniczeń

Atrybut zostanie zmieniony na opcjonalny.

Zostanie zmienione z dt na d .
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41.

Specyfikacja 2.02.
ZC215

42.

Specyfikacja 2.02.
Schemy dokumentów

43.

Specyfikacja 2.02.
ZC215

44.

Specyfikacja 2.02.
Pytanie ogólne
Specyfikacja 2.02.
PW215

45.

nie wystarczy sama data?
Czy dane transportu wewnętrznego (pole
/ZC215/TransportWewnetrzny) zawsze
powinny być wymagane?
Dlaczego niektóre typy AIS Import mają
podany elementFormDefault="qualified", a
większość nie ma, czyli ma wartość
„unqualified”? Czy jest to celowe?
Dlaczego pole
/ZC215/Transakcja/@RodzajTransakcji jest
typy liczbowego, a nie tekstowego, mimo iż
dane tego pola są podawane ze słownika?
Czy podanie mas brutto/netto do 6 miejsc po
przecinku pozostanie standardem w
systemie AIS? Dotychczas w deklaracjach
przyjmowane były 3 miejsca po przecinku.
Czym jest spowodowane skrócenie pola
/PW215/@NrRejestru z 35 do 10 znaków,
względem systemu Celina? Czy w tym polu
będzie możliwość podania zakresu numerów,
np. '10000...10002' – w przypadku numeracji
rejestru wg pozycji towarowych?
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Wymagalność elementu zostanie zmieniona na 0..1 .
Zostanie zmienione dla wszystkich komunikatów na
elementFormDefault="qualified".
Nie będą wprowadzone zmiany w tym zakresie.

Nadal będą przyjmowane 3 miejsca po przecinku. Formaty
są przygotowane pod przeszłe rozporządzenie.
Format pola NrRejestru zostanie zmieniony z „z..10” do
„z..24”.
Atrybuty: Datarejestru i NrRejestru będą zmienione na
opcjonalne. Nie będzie możliwe podawanie zakresu liczb.
Dla jednego PW215 powinien być stosowany jeden nr
rejestru.
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Pytanie ogólne
46.

Pytanie ogólne

47.

Pytanie ogólne
48.

49

Komunikat INNY

Czy planowane jest utworzenie komunikatu
zwolnienia towaru do procedury celnej w
przypadku zgłoszenia celnego? Tzn.
utworzenie komunikatu ZC229 dla
dokumentów ZC215, analogicznie do
istniejącego komunikatu PW229 (zwolnienie
do procedury) dla komunikatu PW215?
W punkcie 1.10 specyfikacji AIS/IMP
napisano
Przykład dokumentu XML zgodnego ze
specyfikacją:
po czym został umieszczony przykład
zupełnie niezgodny ze specyfikacją,
ponieważ zawiera mnóstwo pustych
atrybutów, które są niedozwolone
Jeżeli w komunikacie będzie zawarte
oświadczenie "Swiadomy(a)
odpowiedzialnosci karnej .......”
ale bez błędów w pisowni, to czy taki
komunikat zostanie przyjęty czy też
odrzucony jako niezgodny z wzorcem
Jakie jest przeznaczenie komunikatu INNY.
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Nie, wysłanie ZC299 jest jednoznaczne ze zwolnieniem
towaru .

Przykłady zostaną
specyfikacji XML

usunięte

w

kolejnej

wersji

W kolejnej wersji specyfikacji XML zostanie podany
właściwy tekst oświadczenia. Tekst niezgodny ze
wzorcem będzie powodował odrzucenie komunikatu

Komunikat INNY i komunikat DPDZ są komunikatami
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niepublicznymi i zostaną usunięte w kolejnej wersji
specyfikacji

50

PW215\TransportNaG Węzeł TransportNaGranicy posiada krotność
ranicy
1 co oznacza, że należy zawsze podać tylko
jeden środek transportu. Jak należy postąpić
w sytuacji gdy dla danego powiadomienia
będzie więcej niż jeden środek transportu
lub gdy środek transportu nie będzie znany –
odprawa na granicy np. z magazynu
czasowego składowania.
Powiadomienie

Brakuje komunikatu PW216. Czy to oznacza, Wynika to z całkowicie automatycznej walidacji
że powiadomienie będzie odrzucone tylko
powiadomienia. Jeżeli PUESC nie odrzuci komunikatu
przez PUESC na etapie walidacji PW215 ?
(NPP), to z systemu AIS podmiot otrzyma UPO albo
OdrzucenieKomunikatu (ze względu na błędy z
walidacji w systemie AIS) . W przypadku UPO, jeżeli
powiadomienie jest z przedstawieniem towaru, to
następuje automatyczne przyjecie powiadomienia

Powiadomienie

Czy komunikat PW261 będzie wysyłany do
podmiotu, czy będzie widoczny TYLKO dla
Urzędu Celnego ?

Będzie wysyłany do podmiotu; może wskazywać na
kontrolę lub wstrzymanie zwolnienia towarów

Pytanie ogólne

Kiedy zostaną opublikowane słowniki.

Słowniki są już dostępne na PUESC:

51

52
53

Elementy: PW/215/TransportNaGranicy i PW/215/
TransportWewnetrzny będą opcjonalne. Dodatkowo
usunięta zostanie reguła RW119 dla
/PW215/TransportNaGranicy/@PrzynaleznoscPanst
wowaAktywnegoSrodkaTransport
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https://puesc.gov.pl/web/puesc/do-pobrania

54

Pytanie ogólne

Czy będą udostępnione schematy BPMN
pokazujące przepływy i zależności
komunikatów ? (pytanie i sugestia zarazem)

Zostały opublikowane w dn.2.12.2015

Pytanie ogólne

W specyfikacji pojawia się odwołanie: „W
związku z pracami na RWKC…” – jak należy
interpretować i implementować w aplikacji
podmiotu te zakresy specyfikacji ?

Elementy lub atrybuty opisane w ten sposób nie będą
mogły być wysyłane do AIS do czasu wprowadzenia
ich w życie przez nowe przepisy , Unijny Kodeks Celny
i rozporządzenia: delegowane i wykonawcze
(szczegóły i harmonogram będą udostępniane
podmiotom w ramach Programu Prac Unijnego
Kodeksu Celnego) . Jednakże wskazujemy jak będzie
wyglądać zgłoszenie po wejściu w życie tych zmian,
aby ze stosownym wyprzedzeniem umożliwić
producentom oprogramowania odpowiednie
podejście przy projektowaniu aplikacji.

Powiadomienie,
kontenery

Węzeł z listą kontenerów w komunikacie
PW215 występuje w nagłówku oraz na
każdej pozycji towarowej.
- jak należy podawać listę numerów
kontenerów ?

Element /PW215/Kontener zostanie usunięty w
kolejnej wersji specyfikacji

55
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DS115/TOWAR

57

DS299
58

- RW133 odnosi się do Towar/Kontener,
użycie jej na w nagłówku jest niewłaściwe
chyba.
Agent handlingowy prowadzący magazyn
czasowego
składowania
na
międzynarodowym porcie lotniczym nie
posiada danych w postaci wagi netto (brak
na liście przewozowym AWB -Airway bill)
oraz nie ma możliwości wglądu do tego
typu danych. Zwracamy się z pytaniem czy
jest możliwe uwzględnienie powyższego w
komunikatach
wysyłanych/otrzymywanych do/z systemu
AIS np. przez zmianę atrybutu "MasaNetto"
z "W" na "O" lub zaproponowanie innego
rozwiązania
uwzględniającego
rzeczywistą obsługę ładunków w porcie
lotniczym?
W komunikacie nie odnajdujemy numeru z
dokumentu celnego na podstawie którego
nadano kolejne przeznaczenie celne. W
naszej ocenie numer ten jest wymagany do
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Atrybut MasaNetto zostanie usunięty w kolejnej
wersji specyfikacji

W elemencie /DS299/InformacjaMcs znajduje się
nr MRN zgłoszenia celnego
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wydania
towaru
zgodnie
z
rozporządzeniem Ministra Finansów nr
1358 z dnia 5 października 2011r. w
sprawie
prowadzenia
magazynów
czasowego składowania. Czy według
Państwa sama informacja o zwolnieniu z
typem
procedury
jest
lub
nie,
wystarczająca dla prowadzącego magazyn
czasowego
składowania
w
międzynarodowym porcie lotniczym?
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