16.06.2011r.
Komunikat dla użytkowników Systemu CELINA i osób podlegających rejestracji w
Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR).
I. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że podjęte przez Służbę Celną w pierwszym
kwartale br. prace związane ze zmianą konfiguracji Systemu CELINA spowodowały znaczną
poprawę przede wszystkim w zakresie wydajności systemu.
Miało to automatycznie przełożenie na usprawnienie obsługi zgłoszeń składanych w formie
wyłącznie elektronicznej (komunikat podpisany kluczem do bezpiecznej transmisji danych);
w sposób znaczący spadła ilość błędów związanych z przesyłaniem komunikatów POD
(powiadomienie o długu celnym) i PZC (poświadczone zgłoszenie celne). W chwili obecnej
notujemy przeciętnie 1 błąd na każde 1000 przyjętych zgłoszeń celnych.
Odczuwalna poprawa w zakresie „bezpapierowej” obsługi zgłoszeń celnych znalazła też
odzwierciedlenie w liczbie podmiotów, które przeszły na tę formę zautomatyzowanej obsługi
– odnotowano wzrost liczby przywozowych zgłoszeń celnych składanych wyłącznie w
formie elektronicznej, z ok. 10% na początku stycznia br. do ok. 35 % w chwili obecnej.
Na chwilę obecną nie stwierdzono również w przedmiotowym zakresie żadnych istotnych
problemów na styku współdziałania administracji celnej z administracją skarbową.
Mając powyższe na uwadze Ministerstwo Finansów zachęca podmioty gospodarcze do
przechodzenia na wyłącznie elektroniczną formę obsługi zgłoszenia celnego.
Zasady regulujące w pełni zautomatyzowaną obsługę zgłoszenia celnego przedstawione
zostały w stosownym dokumencie umieszczonym pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/sys_informatyczne/celina/celina_instr___stos___p
odp___elektr___w_imporcie__weryf_10_01_2011_final.pdf
Natomiast informacje dotyczące warunków korzystania z tej formy obsługi, w szczególności
odnoszące się do procedury uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz zasad
rejestracji w PDR, dostępne są pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/sys_informatyczne/celina/pdr_instrukcja__wersja_
_1_1-__pazdziernik__2_.pdf
Jednocześnie informujemy, że ze względów wydajnościowych z dniem 1 lipca 2011 r.
wprowadzony zostaje 6-miesięczny okres przejściowy, w trakcie którego podmioty
nieposługujące się kluczem do bezpiecznej transmisji danych nadal będą otrzymywały
podpisane przez system dotychczas otrzymywane komunikaty zwrotne. Po upływie okresu
przejściowego podmiot, który prześle zgłoszenie niepodpisane kluczem, otrzyma jedynie
komunikaty PWK1, bądź PWK2, informujące o pozytywnej lub negatywnej walidacji
systemowej. Przedstawiając towar w urzędzie celnym wraz z papierowym odpowiednikiem
zgłoszenia przesłanego elektronicznie, zgłaszający będzie musiał się powołać, bądź na numer
własny (referencyjny) zgłoszenia z Pola 7, bądź na numer systemowy zgłoszenia.

Jeżeli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, związane głównie z informatyczną stroną
przedsięwzięcia, w połowie 2012 roku Ministerstwo Finansów planuje doprowadzić do
sytuacji, gdzie na kierunku importowym dopuszczalne będą tylko dwie formy zgłoszenia
celnego, tj. forma wyłącznie elektroniczna (komunikat podpisany kluczem do bezpiecznej
transmisji danych) oraz forma wyłącznie papierowa.
II. W zakresie obowiązku rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR)
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że wskazana wcześniej data 30 czerwca
2011 r. jest datą końcową zarówno w zakresie rejestracji reprezentantów, jak i podmiotów
gospodarczych (nie jest planowane dalsze jej przesuwanie w czasie).
Walidacja uprawnień oraz ewentualnych powiązań reprezentant - podmiot w poszczególnych
systemach operacyjnych jest na ostatnim etapie testowania - w przypadku każdego systemu
jej włączenie w wersji produkcyjnej nastąpi ze stosownym wyprzedzeniem, niemniej trzeba
zdawać sobie sprawę, że oznaczać to będzie, że osoby/firmy nie zarejestrowane w PDR nie
będą mogły korzystać z możliwości elektronicznego przekazywania zgłoszeń i deklaracji
celnych. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku zgłoszeń celnych (ECS/CELINA) na
chwilę obecną z obowiązku tworzenia w PDR powiązań reprezentant - podmiot zwolniony
jest obrót towarowy dokonywany na podstawie upoważnień jednorazowych oraz obrót
przesyłkami kurierskimi (do słownika kodów służących do wypełnienia Pola 44
wprowadzone zostaną stosowne kody wyłączające zgłoszenie spod automatycznej walidacji).
Oczywiście osoby/firmy, które nie złożyły dotychczas wniosku rejestracyjnego, ewentualnie
osoby, których wnioski nie zostały jeszcze z różnych względów rozpatrzone mogą zostać
zarejestrowane przez organ celny także po dniu 30.06.2011 r.
Ministerstwo Finansów zachęca do jak najszybszego dokonania stosownej rejestracji, tak aby
uniknąć ewentualnych problemów, które mogą wystąpić po włączeniu automatycznej
walidacji.

Sporządzono w Departamencie Polityki Celnej
dnia 16.06.2011 r.

