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Nazwa materiału/Opis informacji

W nawiązaniu do newslettera z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zasad wdrożenia systemu
AIS/IMPORT, w którym zawarta była rekomendacja, aby w początkowym okresie po
wdrożeniu systemu AIS/IMPORT do tego systemu składane były tylko zgłoszenia
standardowe, Ministerstwo Finansów rekomenduje, aby od dnia 1 maja br. składane
były do systemu AIS/IMPORT także zgłoszenia uproszczone, PWD oraz
zgłoszenia uzupełniające do zgłoszeń uproszczonych i wpisu do rejestru
zgłaszającego.
W przypadku zgłoszeń uzupełniających rekomendacja dotyczy operacji
zainicjowanych w systemie AIS/IMPORT uprzednim wysłaniem do tego systemu
odpowiednio PWD lub zgłoszenia uproszczonego. W przypadku wpisu do rejestru
zgłaszającego odnosi się ona także do zgłoszeń celnych składanych wraz z
rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Częściowej zmianie ulegają także
zasady dotyczące kończenia operacji importowych rozpoczętych w systemie CELINA,
określone w ww. piśmie.
1.

Jeżeli podatnik korzysta z możliwości rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w
deklaracji podatkowej, tj. stosuje art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług, zasadą
powinno być, że wszystkie zgłoszenia celne dla których ma zastosowanie ten tryb,
składane są za dany okres rozliczeniowy do jednego systemu obsługującego
zgłoszenia celne w przywozie, tj. albo do systemu CELINA albo do systemu
AIS/IMPORT.
Z uwagi na konieczność kontroli prawidłowości rozliczenia podatku VAT, jest to
zasada nadrzędna w stosunku do określonych uprzednio zasad dotyczących
rozliczenia procedur specjalnych, czy też DSK, zainicjowanym złożeniem
deklaracji/zgłoszeń do systemu CELINA. Oznacza to, że w przypadku kolizji zasad
dotyczących kończenia operacji importowych rozpoczętych złożeniem DSK/zgłoszenia
do procedur specjalnych w systemie CELINA, pierwszeństwo mają reguły dotyczące
składania zgłoszeń z zastosowaniem reżimu wynikającego z art. 33a ustawy o podatku
od towarów i usług.
Tym samym, jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na przesyłanie komunikatów do
AIS/IMPORT i jeżeli zgłoszenie o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu albo
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procedurą końcowego przeznaczenia, które stanowi zamknięcie procedury specjalnej
(składowanie celne, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa) albo zamknięcie DSK
zawiera wniosek o zastosowanie art. 33a ustawy o VAT, czyli rozliczenie podatku
VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej, to zgłoszenie takie powinno zostać
złożone do systemu AIS/IMPORT, pomimo że zgłoszenie o objęcie procedurą
specjalną/złożenie DSK nastąpiło w systemie CELINA.
W związku z powyższym szczegółowe przypadki opisane w pkt 4 ww. pisma z dnia
12.12.2017 r. związane z brakiem migracji danych z systemu CELINA do systemu
AIS/IMPORT również ulegają zmianie jak opisano poniżej.
Jeśli:
a) DSK została złożona do systemu CELINA, to zgłoszenie importowe/PWD
odnoszące się do tej DSK powinno być składane do systemu CELINA, chyba
że przedsiębiorca zdecydował się na przesyłanie komunikatów do
AIS/IMPORT i składane zgłoszenie kończące czasowe składowanie jest
zgłoszeniem do procedury dopuszczenia do obrotu lub procedury końcowego
przeznaczenia z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT, wówczas takie
zgłoszenie powinno zostać złożone do systemu AIS/IMPORT, a jeżeli DSK
była złożona do AIS/IMPORT, to zgłoszenie importowe/PWD odnoszące się do
tej DSK powinno być składane do systemu AIS/IMPORT;
b) PWD zostało złożone do systemu CELINA, to zgłoszenie uzupełniające
odnoszące się do tego PWD powinno być składane do systemu CELINA, a
jeżeli PWD zostało złożone do AIS/IMPORT, to zgłoszenie uzupełniające
odnoszące się do tego PWD powinno być także składane do systemu
AIS/IMPORT;
c) zgłoszenie uproszczone zostało złożone papierowo i zarejestrowane w systemie
CELINA, to zgłoszenie uzupełniające odnoszące się do tego zgłoszenia
uproszczonego powinno być składane do systemu CELINA, a jeżeli zgłoszenie
uproszczone zostało złożone do AIS/IMPORT, to zgłoszenie uzupełniające
odnoszące się do tego zgłoszenia uproszczonego powinno być także składane
do systemu AIS/IMPORT;
d) zgłoszenie o objęcie procedurą specjalną zostało złożone do systemu CELINA,
to zgłoszenie kończące procedurę też powinno być składane do tego systemu,
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chyba że przedsiębiorca zdecydował się na przesyłanie komunikatów do
AIS/IMPORT i składane zgłoszenie kończące procedurę specjalną jest
zgłoszeniem do procedury dopuszczenia do obrotu lub procedury końcowego
przeznaczenia z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT, wówczas takie
zgłoszenie powinno zostać złożone do systemu AIS/IMPORT, a jeżeli
zgłoszenie o objęcie procedurą specjalną zostało złożone do AIS/IMPORT, to
zgłoszenie kończące procedurę także powinno być składane do systemu
AIS/IMPORT.
Ponadto przypominamy, że w przypadku składania do AIS/IMPORT zgłoszeń celnych
z zastosowaniem trybu wynikającego z art. 33a ustawy o VAT należy mieć na uwadze,
że system AIS/IMPORT dokonuje automatycznego sprawdzenia ważności
oświadczeń/zaświadczeń złożonych w organie celnym i wprowadzonych do systemu
SZPROT dla potrzeb rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej.
Przejście ze składania zgłoszeń celnych do systemu CELINA na składanie
zgłoszeń do systemu AIS/IMPORT powinno nastąpić z początkiem nowego okresu
rozliczeniowego dla podatku VAT.
Przypominamy,
że
system
AIS/IMPORT
nie
sprawdza
ważności
oświadczeń/zaświadczeń składanych dla potrzeb stosowania art. 33a ustawy o
VAT na etapie składania PWD. Dlatego podmiot, który planuje w zgłoszeniu
uzupełniającym skorzystać z art. 33a ustawy o VAT, powinien upewnić się, że
takie zaświadczenie/oświadczenie, które zostało złożone i wprowadzone do
systemu SZPROT było ważne w dniu dokonania wpisu do rejestru. Dotyczy to
również przypadków zwolnienia z obowiązku składania PWD. Brak ważności takiego
oświadczenia/zaświadczenia w dniu dokonania wpisu do rejestru, będzie skutkował
odrzuceniem zgłoszenia uzupełniającego do wpisu do rejestru zgłaszającego.
W przypadku gdy podmiot wysyła komunikaty do wersji testowej systemu
AIS/IMPORT, to konieczne jest, aby wraz z mailową informacją o wysłaniu na
testowym środowisku systemu PUESC wniosków rejestracyjnych (Rejestracja Osoby
Fizycznej, Rejestracja Podmiotu, Rejestracja Reprezentacji itp.), przesłać skany
pozwoleń/zaświadczeń/oświadczeń/dokumentów jakie będą wykorzystane podczas
testów (pozwolenia na lokalizację, pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,
itp.). W przypadku dużej ilości lokalizacji dotyczących pozwoleń informujemy, że
wprowadzone zostaną maksymalnie 2 lokalizacje.
Powyższą

informację

należy

przesyłać

na

adres

szprot@poz.mofnet.gov.pl
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umieszczając w tytule wiadomości tekst: Testy AIS/IMPORT .
Rozpoczęcie testów będzie możliwe dopiero po otrzymaniu zwrotnego emaila od
Zespołu SZPROT o wprowadzeniu danych testowych. W przypadku ewentualnych
problemów lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień w zakresie rejestracji ww.
dokumentów w wersji testowej systemu SZPROT można kontaktować się z Zespołem
SZPROT pod numerem tel. (61) 658 35 44.
Jednocześnie informujemy, że wyłączenie systemu CELINA planowane jest na
wrzesień/październik br. Decyzja w tej sprawie jest zależna od jakości składanych i
obsługiwanych zgłoszeń w systemie AIS/IMPORT, a także od stopnia gotowości
podmiotów do komunikacji z tym systemem (nowe aplikacje klienckie). O wyłączeniu
systemu CELINA, zasadach kończenia rozpoczętych w nim procedur poinformujemy z
2-3 miesięcznym wyprzedzeniem.

2.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w wyniku sygnałów o problemach z
dostępem do interaktywnej Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych, podjęto działania
naprawcze, których efektem jest zmieniony sposób prezentacji tej Instrukcji. Obecnie
interaktywna Instrukcja dostępna jest pod adresem:
https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszeniacelne/instrukcja-wypelniania-interaktywna
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