Instrukcja

postępowania

przy

obsłudze

elektronicznego dokumentu dostawy [e-DD] dla
odbiorców wyrobów: Olej żeglugowy

ODBIERAJĄCY PALIWO ŻEGLUGOWE
ze zbiornika na stałe zamontowanego w porcie bezpośrednio do
zbiornika na stałe zamontowanego na statku/jednostce pływającej

Odbiorca zagraniczny - odbiór ze zbiornika na stałe zamontowanego w
porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na
statku/jednostce pływającej – Brak rejestracji w PUESC CRPA
Odbiorca krajowy - odbiór wyłącznie ze zbiornika na stałe
zamontowanego w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe
zamontowanego na statku/jednostce pływającej – Brak rejestracji w
PUESC CRPA
Potwierdź odbiór wyrobów zwolnionych: olej żeglugowy
w Systemie EMCS elektroniczne komunikaty e-DD potwierdzające odbiór
zwolnionych z akcyzy wyrobów wyłącznie ze zbiornika na stałe
zamontowanego w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe
zamontowanego na jednostce pływającej, za Odbiorcę wykonuje podmiot
wysyłający [dostarczający wyroby].

ODBIERAJĄCY PALIWO ŻEGLUGOWE
pozostałe przypadki

Było

Jest od 1 lutego 2022 r

Dokument dostawy -DD

Elektroniczny dokument dostawy –
e-DD

Warunek zwolnienia „dołączenie do
przemieszczanych wyrobów
akcyzowych dokumentu
dostawy”

przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie
e-DD oraz zakończenie przemieszczania
- potwierdzenie odbioru w Systemie EMCS

Warunek zwolnienia Rejestracja CRPA

Warunek zwolnienia Rejestracja CRPA

Uwaga

EMCS
System kontroli i
raportowania
przemieszczeń
zwolnionych
wyrobów akcyzowych
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Przygotowanie do obsługi elektronicznego dokumentu dostawy

Warunki niezbędne do dokonywania przemieszczeń w Systemie EMCS wyrobów
akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e - DD)

I. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych [CRPA]
Konto na PUESC (PUESC - puesc.gov.pl): konto osoby fizycznej powiązane z kontem podmiotu.

Aktualizacja w zakresie uprawnień do systemów osoby fizycznej
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Rejestracja w CRPA (PUESC – CRPA):
Rejestracja/aktualizacja podmiotu (kanały komunikacyjne)
Zarejestrowany w CRPA odbiorca aby móc obsługiwać system EMCS musi wypełnić na PUESC
wniosek „WRR0002 Aktualizacja danych firmy (SZPROT)” w którym wskaże w zakładce „Kanały
komunikacji z systemami SISC” sposób w jaki zamierza komunikować się z systemem EMCS:
1. Mail – może być wykorzystywany w przypadku używania generatora komunikatów do tworzenia
e- DD
lub
2. Webserwis –może być wykorzystywany tylko w przypadku posiadania przez podmiot własnej
aplikacji umożliwiającej wysyłanie komunikatów e-DD do Systemu
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UWAGA: W przypadku podmiotów pośredniczących rejestracja danych podmiotu na potrzeby komunikacji
z systemem EMCS odbywa się w formie papierowej a nie poprzez PUESC.
Wniosek rejestracyjny składany jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu
pośredniczącego. Wzór wniosku rejestracyjnego zawarty jest w załączniku 1 do Instrukcji rejestracji danych
na potrzeby EMCS. (instrukcja-rejestracji-danych-na-potrzeby-emcs_rrf-1.docx (live.com) ).
W przypadku podmiotów pośredniczących do obsługi systemu EMCS w zakresie e-DD konieczne jest
posiadanie zabezpieczenia akcyzowego zarejestrowanego w systemie OSOZ i posiadanie e-karty do
saldowania. Tylko w takim przypadku możliwe będzie zajmowanie i zwalnianie zabezpieczenia automatycznie
przez system EMCS.

Komunikaty wysyłane do systemu EMCS przez odbiorcę wyrobów

Podmiot wysyłający sporządza elektroniczny komunikat [dokument e -DD] z nadanym numerem
referencyjnym DDARC.
W ten sposób podmiot odbierający dowiaduje się jakiej dostawy wyrobów powinien się spodziewać i jaki
numer dokumentu powinien posiadać kierowca dokonujący dostawy. Numer ten będzie też niezbędny
do sporządzenia raportu odbioru wyrobów.
Odbiorca wyrobów sporządza elektroniczny komunikat [dokument e -DD] potwierdzający odbiór
wyrobów.
W ten sposób podmiot odbierający potwierdza odbiór wyrobów za pomocą elektronicznego komunikatu
[Raport odbioru – DD818]

Generator elektronicznych komunikatów e-DD
Generator e - DD można pobrać:
https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-dokumenty-edd-dla-przemieszczenia-do-odbiorcow-zwolnionych
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▪

Za pomocą Generatora e-DD można tworzyć elektroniczne komunikaty.
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Sporządzenie Raport odbioru
W ten sposób podmiot odbierający potwierdza odbiór wyrobów za pomocą elektronicznego komunikatu
[Raport odbioru – DD818]

Wysłanie elektronicznego komunikatu e-DD
▪
➢

Utworzony komunikat można wgrać na PUESC lub wysłać mailem bezpośrednio z komputera:

instrukcja: https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-dokumenty-edd-dla-przemieszczenia-do-odbiorcow-zwolnionych

▪

Przygotowany za pomocą generatora e-DD komunikat:
- należy podpisać i wysłać jako załącznik do wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną na
adres puesc@mf.gov.pl.
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lub
- wgrać plik komunikatu na PUESC, podpisać a następnie wysłać w PUESC

▪

Komunikaty wysyłane na PUESC lub mailem muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego lub
zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Termin wysyłki komunikatu Raport odbioru
▪

Raport odbioru powinien zostać przesłany do Systemu EMCS w terminie do 5 dni roboczych od dnia
odbioru wyrobów.
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Kontrola odbioru wyrobów

System EMCS może komunikatem [DD716] poinformować o zamiarze przeprowadzenia przez
naczelnika urzędu celno- skarbowego kontroli odbieranych wyrobów akcyzowych;

Odbiorca przesyła do Systemu EMCS powiadomienie o przybyciu wyrobów akcyzowych
niezwłocznie po ich przybyciu [komunikat DD817].

Do momentu przeprowadzenia kontroli nie dokonuj rozładunku tych wyrobów.

Od momentu przesłania komunikatu DD817 do Systemu, urząd celno-skarbowy ma 2 godziny (w
czasie godzin pracy urzędu) lub 6 godzin (poza godzinami pracy urzędu i w święta) na dokonanie
kontroli. Po upływnie wskazanego czasu, można przesłać raport odbioru [DD818].

WYSY AJĄCY

PUESC/EMCS

ODBIORCA
DD716

DD818

KONTRO A 2/6
godzin

DD817

DD818

Komunikaty otrzymywane z systemu EMCS przez odbiorcę wyrobów

1.

Dokument dostawy e-DD

Sporządzony przez podmiot wysyłający komunikat e-DD (DD801) przesyłany jest do odbiorcy wyrobów z
informacją o nadchodzącej dostawie wyrobów.
2. Anulowanie dostawy
W przypadku, gdy wysyłający wyroby uzna, iż przemieszczenie nie będzie jednak realizowane i wyroby nie
opuściły jeszcze miejsca wysyłki to może dokonać anulowania e- DD.
Odbiorca otrzyma wtedy z systemu EMCS komunikat anulowania [DD810]. Oznacza to, iż wyroby na
anulowanym e-DD nie dotrą do odbiorcy i nie będzie wysyłany raport odbioru.
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3.

Zmiana miejsca przeznaczenia

▪

Wysyłający wyroby może dokonać zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów. W takim przypadku odbiorca
otrzyma z systemu EMCS powiadomienie o tym, że wyroby nie będą już przemieszczane do niego
[DD803].

▪

Wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia w przypadku:
✓
odmowy przyjęcia całości lub części wyrobów przez podmiot odbierający,
✓
utraty przez podmiot odbierający uprawnienia do odbioru wyrobów,
✓
gdy rozpoczęcie przemieszczenia nastąpiło podczas niedostępności systemu, a po jego
przywróceniu nie można potwierdzić możliwości wysyłki wyrobów do wskazanego w e-DD odbiorcy.

▪

Wysyłający może w każdym czasie dokonać zmiany miejsca przeznaczenia pod warunkiem, że dane
przemieszczenie nie zostało już zakończone przesłaniem raportu odbioru.

4. Komunikaty błędu z EMCS
System EMCS informuje podmiot który wysłał ten komunikat o błędach komunikatu [DD704].
Komunikat błędu wysyłany jest w odpowiedzi na każdy z komunikatów przesyłanych do systemu EMCS
jeżeli np.:
- komunikat był niepoprawnie wypełniony,
- podmiot nie miał uprawnień do wysyłki komunikatu do danego e-DD z określonym DDARC
- brak zabezpieczenia (podmiot pośredniczący).
▪ Komunikat zawiera informacje o błędach oraz odniesienie do komunikatu którego dotyczy ze
wskazaniem numeru DDARC.
▪
▪

W przypadku błędnego wpisania odebranej ilości wyjaśnienie tej kwestii będzie się odbywało poza
systemem
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