
DD818 - Raport odbioru  
 

 

Opis 

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej 

komunikatu DD818.  

Elementy strony 

Na stronie znajdują się następujące zakładki: 

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane.  

Na zakładce znajdują się następujące elementy: 

• Nadawca - pole edycyjne, w które należy wpisać:  

o numer identyfikujący zarejestrowanego w systemie podmiotu 

wysyłającego.  

• Identyfikator wiadomości - pole edycyjne, w które należy wpisać unikalną 

wartość dla każdego wysyłanego komunikatu. Wartość ta składa się z 

maksymalnie czterdziestu czterech znaków alfanumerycznych ("a-z", A-Z", "0-

9"). Pole to jest wymagane.  

Identyfikator wiadomości to pole, które powinno być wypełniane przez 

podmiot przy przesyłaniu każdego komunikatu do aplikacji EMCS i 

identyfikator ten musi być za każdym razem inny. np. podmiot gospodarczy 

wysyła projekt e-DD (komunikat DD815) z identyfikatorem 1, wysyła zmianę 

miejsca przeznaczenia (komunikat DD813) do tego samego przemieszczenia – 

identyfikator 2, wysyła inny projekt e-DD – identyfikator 3, raport, odbioru – 

4. Wartości te nie muszą być kolejnymi liczbami. System nie przyjmie od 

danego podmiotu komunikatu, który zawiera identyfikator wcześniej użyty.  

1. Przemieszczenie wyrobów akcyzowych - Dokument e-DD 

Na zakładce znajdują się następujące elementy: 

• 1a Numer ARC - pole edycyjne, w które należy wpisać numer ARC. 

Przykładowy numer ARC: XXYYDDZZZZZZZZZZZZZZC, gdzie:  

o XX - dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano dokument e-DD 

(np. 20),  

o DD - DDARC dla dostaw w komunikatach DD,  

o YY - kod kraju, który zawiera dwie drukowane litery (np. PL),  

o ZZZZZZZZZZZZZZ - niepowtarzalny kod, który został nadany na 

szczeblu administracyjnym. Kod ten składa się z szesnastu znaków, 

i może zawierać zarówno cyfry jak i drukowane litery,  

o C - cyfra kontrolna, która ma na celu sprawdzenie poprawności 

numeru ARC.  

Pole to jest wymagane.  

• 1b Numer porządkowy - Przy wstępnym zatwierdzeniu dokumentu e-DD 

przyjmuje się 1, a następnie przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia 

wartość tę zwiększa się o 1. Wartość musi być większa od zera  

Pole to jest wymagane.  



2. Podmiot Odbierający 

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane. Na 

zakładce znajdują się następujące elementy:  

• 2a Identyfikacja podmiotu (numer akcyzowy, NIP, Personalny) - Pole 

edycyjne, w którym należy podać numer identyfikujący podmiot.  

• 2b Nazwa podmiotu/Imię Nazwisko - pole edycyjne, w którym należy 

wpisać nazwę podmiotu, który jest nowym odbiorcą. W tym polu można 

używać znaków alfanumerycznych ('0-9', 'a-z' oraz 'A-Z').  

• 2c Ulica - pole edycyjne, w którym należy wpisać nazwę ulicy podmiotu 

wysyłającego. W tym polu można używać znaków alfanumerycznych.  

• 2d Numer domu - pole edycyjne, w którym należy wpisać numer domu 

podmiotu wysyłającego. W tym polu można używać znaków 

alfanumerycznych. Pole to nie jest wymagane.  

• 2e Kod pocztowy - pole edycyjne, w którym należy wpisać kod pocztowy 

podmiotu wysyłającego. W tym polu można używać znaków 

alfanumerycznych.  

• 2f Miejscowość - pole edycyjne, w którym należy wpisać nazwę miejscowości 

podmiotu wysyłającego. W tym polu można używać znaków 

alfanumerycznych.  

• 2g Kod języka - pole wyboru - należy wybrać wartość z rozwijanej listy 

języków.  

• 2h Typ podmiotu - pole wyboru - należy wybrać wartość z listy rozwijanej, 

jaki typ podmiotu będzie nowym odbierającym  

3. Miejsce odbioru  

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, 

jeżeli adres podawany różni się od wprowadzonego w sekcji 2. Na zakładce znajdują 

się następujące elementy:  

• 3a Identyfikacja podmiotu (numer akcyzowy, NIP, Personalny) - Pole 

edycyjne, w którym należy podać numer identyfikujący podmiot. Pole to jest 

wymagane.  

• 3b, 3c, 3d, 3e i 3f - pola edycyjne, w których należy wpisać adres miejsca 

odbioru. W tych polach można używać znaków alfanumerycznych.  

• 3g Kod języka - pole wyboru - należy wybrać wartość z rozwijanej listy 

języków.  

• 3h Typ podmiotu - pole wyboru - należy wybrać wartość z listy rozwijanej  

4. Urząd właściwy w miejscu odbioru 

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące 

elementy:  

• 4a Numer referencyjny urzędu - pole edycyjne, w którym należy wpisać 

kod urzędu miejsca odbioru. W polu należy wprowadzić numer urzędu o 

określonym schemacie: Przykładowo: PL143844  

  



5. Raport odbioru 

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola Informacje dodatkowe jest obowiązkowe. Na 

zakładce znajdują się następujące elementy: 

• 5a Data przybycia wyrobów - pole edycyjne, w którym należy wpisać 

zakończenia dostawy. Datę i czas przybycia wyrobów należy podać w formacie 

RRRR-MM-DD. Przykładowo: 2010-02-20. Pole to można także wypełnić za 

pomocą kalendarza otwieranego za pomocą przycisku po prawej stronie pola.  

• 5b Ogólne wyniki odbioru - lista rozwijana, z której należy wybrać jedna z 

wartości określających wyniki odbioru. Przykładowo: Odbiór bez zastrzeżeń  

• 5c Informacje dodatkowe - pole edycyjne, w którym można określić 

dodatkowe informacje dotyczące przybyłych wyrobów akcyzowych. Pole to nie 

jest wymagane.  

6. Raport odbioru - Wyroby 

Wypełnienie zakładki, jest obowiązkowe, jeżeli wartość ogólnych wyników odbioru jest 

inna niż Odbiór bez zastrzeżeń lub Zgoda na wyprowadzenie bez zastrzeżeń w 

polu 6b. Na zakładce znajdują się następujące elementy: 

• 6a Numer identyfikacyjny pozycji towarowej - pole edycyjne, w którym 

należy wpisać niepowtarzalny numer identyfikacyjny pozycji towarowej w 

powiązanym dokumencie e-DD.  

• 6b Niedobór lub nadwyżka - lista rozwijana, z której należy wybrać S - 

Niedobór lub E - Nadwyżka. Pole to jest wymagane, jeżeli wykryto niedobór 

lub nadwyżkę w danej pozycji towarowej.  

• 6c Stwierdzony niedobór lub nadwyżka - pole edycyjne, w którym należy 

wpisać ilość wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu, wg. 

słownika „Wyroby akcyzowe". Pole to jest wymagane, jeżeli podano wskaźnik 

w polu 7b.  

• 6d Kod wyrobu akcyzowego - lista rozwijana, z której należy wybrać 

właściwy kod wyrobu akcyzowego, wg. słownika „Wyroby akcyzowe". Pole to 

jest wymagane.  

• 6e Ilość nieprzyjęta - pole edycyjne, w którym należy wpisać ilość 

nieprzyjętych wyrobów akcyzowych dla każdego wpisu w dokumencie, którego 

to dotyczy (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu, wg. 

słownika „Wyroby akcyzowe".  

6.1. Rodzaj zastrzeżeń 

Wypełnienie zakładki, jest opcjonalne. Celem zakładki jest sprecyzowanie zastrzeżeń, o 

ile takie wystąpiły.  

• 6.1a Rodzaj zastrzeżeń - lista rozwijana, z której należy wybrać rodzaj 

zastrzeżeń odnośnie przybyłych produktów akcyzowych.  

• 6.1b Informacje dodatkowe - pole edycyjne, w którym można określić 

dodatkowe informacje dotyczące zastrzeżeń odnośnie przybyłych wyrobów 

akcyzowych. Pole to nie jest wymagane.  

  



8. Informacja o przeznaczeniu uprawniającym do 

zowlnienia 

Obowiązkowe jeżeli wyrób został odebrany w dowolnej ilości i jest wyrobem 

zwolnionym ze względu na przeznaczenie, w innym przypadku nie stosuje się 

• 8a Numer identyfikacyjny pozycji towarowej - Należy podać 

niepowtarzalny numer identyfikacyjny pozycji towarowej w powiązanym 

dokumencie e-DD odnoszącym się do wyrobu akcyzowego, do którego ma 

zastosowanie zwolnienie od akcyzy  

• 8b Kod wyrobu akcyzowego - Wartość wybierana z rozwijanej listy  

• 8c Kod CN- pole edycyjne, w które należy wpisać odpowiedni kod dla danego 

produktu akcyzowego. Pole to jest wymagane  

• 8d Przeznaczenie wyrobu - pole w którym należy wybrac wartość z lity 

rozwijanej. Wybór wartości ograniczony jest do wybranego kodu wyrobu oraz 

kodu CN.  

• 8e Opis przeznaczenia - pole edycyjne, w można wprowadzić opis związany 

z przeznaczenie do zwolnienia  

• 8f Kod języka - pole wyboru - należy wybrać wartość z rozwijanej listy 

języków.  

Wyniki walidacji 

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są 

krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik. 

 

Strona główna pomocy  
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