Przypominamy, od 01 lutego 2022r. tylko e-DD!

W związku z upływającym terminem okresy przejściowego dla stosowania papierowego
Dokumentu Dostawy i tym samy wprowadzenia elektronicznego odpowiednika jakim jest „e-DD”,
prosimy o przeanalizowanie Państwa rejestracji na portalu PUESC tak, aby mogli Państwo generować,
podpisywać i wysyłać raportu odbioru, które będą potwierdzały odebranie wysyłanego towaru,
do systemu EMCS PL2(za pośrednictwem strony PUESC).
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, od 01 lutego 2022r. będą obowiązywać tylko e-DD.
„Od 1 lutego 2022 r. wygasa możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy.
Przemieszczenia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą możliwe
jedynie z wykorzystaniem systemu EMCS PL2”
Szersze informacje znajdują się na stronie https://puesc.gov.pl i na stronach Ministerstwa Finansów.
W celu ułatwienia Państwu sprawdzania posiadanych uprawnień, przygotowaliśmy instrukcję
- jak to zrobić.
Instrukcja sprawdzenia posiadanych uprawnień do potwierdzania odbioru towarów wysłanych na e-DD

W powyższej instrukcji znajduje się także instrukcja generowania certyfikatu celnego,
ponieważ komunikaty wysyłane do systemu EMCS PL2, muszą być podpisane elektronicznie.
Dokumenty przesyłane do Systemu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający są
opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.
Proszę pamiętać, że w przypadku konieczności wystawienia raportu odbioru, taki komunikat musi być
przez Państwa podpisany wg powyższych zasad.
Zgodnie z Przepisami są dwa różne sposoby dostarczania do Państwa towaru:
- za pomocą pojedynczego e-DD, gdzie odbiorca będący użytkownik systemu(podmiot zużywający np.:
podmiot gospodarczy, ale i inne podmioty, które miały obowiązek rejestracji w CRPA/PUESC) musi
wygenerować raport odbioru sam
i
- za pomocą zbiorczego e-DD, gdzie raport odbioru generowany jest przez podmiot wysyłający,
na podstawie informacji uzyskanych od odbiorców.
O sposobie potwierdzenia odbioru, będziemy informowali podczas realizowania dostawy.
W przypadku PODMIOTU POŚREDMICZACEGO, który nabywa towar i dokonuje dalszej dostawy
do innych odbiorców, należy sprawdzić, czy Państwo rejestrowali się dodatkowo w swoim Urzędzie
Skarbowym, tak aby mogli Państwo odbierać i wysyłać dokumenty e-DD.
Instrukcja dodatkowej rejestracji PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO - Rejestracja danych na potrzeby
komunikowania się z systemem EMCS PL2
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