Status transformacji cyfrowej i innowacji w branży
morskiej - szanse, zagrożenia, bariery
z perspektywy systemów informatycznych
Krajowej Administracji Skarbowej
w obsłudze towarów i osób na morskiej granicy państwa

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Działanie 2.1
„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
• dostarcza e-usługi, które usprawnią procesy realizowane
przez klienta KAS:
• w obszarze celnym i akcyzowym,
• w zakresie odprawy granicznej,
• w zakresie odprawy celnej oraz
• w zakresie obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie
• poszerza zakres spraw, które będą oni mogli załatwić w
drodze elektronicznej
• umożliwia re-używalność danych

OBSZARY E-USŁUG PUBLICZNYCH
- zapewniona profesjonalna i kompleksowa
obsługa procesów klienta KAS
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Cyfrowa Granica

– cele działania systemu:
• celem systemu jest udoskonalenie metod automatyzacji procesów biznesowych w
zakresie obsługi osób, pojazdów i towarów w obrębie drogowych i kolejowych
przejść granicznych oraz morskiego ruchu promowego;
• poszerzenie możliwości wsparcia obsługi granicznej ruchu lotniczego osobowego
oraz morskiego w zakresie kontenerów i towarów
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Cyfrowa Granica

– cele działania systemu:
• zapewni stały monitoring i ciągłe zautomatyzowane pozyskiwanie danych o osobach
i automatyczną identyfikację pojazdów – co przyczyni się do wzrostu
bezpieczeństwa przejść granicznych, jak również obszaru celnego UE, umożliwiając
identyfikację potencjalnych zagrożeń;
• umożliwi podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie
informacji, w tym automatyczne przekazywanie bieżących danych o statusie
odprawy celnej oraz czasie wjazdu / wyjazdu pojazdów w ruchu towarowym
przekraczających granicę;
• pozwoli na skrócenie czasu obsługi klienta i załatwiania przez niego formalności przy
przekraczaniu granicy w ruchu osobowym i towarowym.

Cyfrowa Granica
– korzyści dla biznesu:

• Otrzymywanie spersonalizowanych informacji o etapie odprawy granicznej pozwoli
przedsiębiorcy na efektywniejsze planowanie przez niego usług transportowych;
• Ograniczenie powstawania kolejek na drogach dojazdowych do przejść granicznych
co poprawi stan bezpieczeństwa na tych drogach, a także wpłynie na zwiększenie
bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców;
• Zwiększenie przepustowości systemu transportowego na zewnętrznej granicy UE w
szerszej perspektywie przyczyni się do poprawy szybkości przepływu towarów w
eksporcie/tranzycie, wzrost efektywności działalności gospodarczej;

• Automatyzacja odprawy osób i środków transportu, w stosunku do których nie
występuje konieczność przeprowadzenia kontroli, co skróci czas pobytu na przejściu
granicznym.

Platforma Koordynacji i Wymiany Danych Single Window
(PKWD-SW)
Usługa polegająca na zapewnieniu mechanizmów wymiany i reużywalności danych
pomiędzy KAS, Inspekcjami oraz Klientami,
oraz koordynacja wspólnych kontroli
w celu
podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta

Platforma Koordynacji i Wymiany Danych Single Window
(PKWD-SW)
Udostępnienie wzorów wniosków
Obsługa opinii i rozstrzygnięć wydanych przez Inspekcje
Obsługa pozwoleń i decyzji czasowych wydanych przez Inspekcje
Komunikacja z Inspekcjami dotycząca przywożonych ilości
towarów
• Awizacja przesyłek udostępniona Inspekcjom
• Koordynacja kontroli Inspekcji i Służby Celno-Skarbowej
• Ochrona rynku i obywateli UE
•
•
•
•

Platforma Koordynacji i Wymiany
Danych - Single Window
(PKWD-SW)

Udostępnienie wzorów wniosków
• Usługa umożliwia klientowi wypełnienie udostępnionego przez KAS na
PUESC wniosku o wydanie przez Inspekcję niezbędnych dokumentów,
tj. pozwoleń, decyzji, wniosków o kontrole organów granicznych,
zezwoleń, świadectw i innych wynikających z przepisów okołocelnych
• Udostępniony formularz wniosku będzie pozwalał na jego wypełnienie
przez klienta i wysłanie go do Inspekcji w ramach platformy PUESC w
formie elektronicznej
• Automatycznie informowane Inspekcji o wpłynięciu wniosku
• Automatyczne informowanie klienta o wpłynięciu jego wniosku do
Inspekcji
• Prezentacja wysłanych wniosków na koncie klienta oraz archiwizacja
w Repozytorium Dokumentów

Platforma Koordynacji i Wymiany
Danych - Single Window
(PKWD-SW)

Obsługa rozstrzygnięć wydanych przez Inspekcje
• Usługa umożliwia obsługę pozwoleń, rozstrzygnięć i opinii Inspekcji z
wykorzystaniem PUESC lub z wykorzystaniem komunikacji między
systemami Inspekcji (→ IJHARS)
• Klient będzie korzystał z usprawnienia procesu uzyskiwania
rozstrzygnięć / opinii Inspekcji poprzez eliminację obiegu papierowego
• Inspekcje będą miały możliwość użycia Platformy do wydania
rozstrzygnięcia lub opinii bezpośrednio w narzędziu. Informacja o
wydanym rozstrzygnięciu będzie automatycznie przesyłana do klienta
i KAS

Platforma Koordynacji i Wymiany
Danych - Single Window
(PKWD-SW)

Komunikacja z Inspekcjami dotycząca przywożonych ilości
towarów
• Usługa umożliwi automatyczną weryfikacje wykorzystania dostępnych
ilości z przyznanego przez Inspekcję klientowi limitu a także
automatyczne saldowanie dokumentu oraz umożliwienie przesłania
informacji zwrotnej do Inspekcji
• SW dokona automatycznego saldowania dokumentu (tj. zmieni
dostępny limit na dokumencie na podstawie informacji otrzymanej z
systemu obsługi zgłoszeń celnych), prześle informację zwrotną zaś
informację o saldowaniu zachowa wewnętrznie
• Po wyczerpaniu limitu informacja o wyczerpaniu limitu zostanie
wysłana do Inspekcji

Platforma Koordynacji i Wymiany
Danych - Single Window
(PKWD-SW)

Dziękujemy za uwagę

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

