
www.huzar.pl
Page 1

Jak wypełniać zgłoszenia celne
w programie WinSAD

w 2023 roku?

Webinarium, grudzień 2022
Marcin Surkont, Joanna Kramarczyk

Huzar Software huzar@huzar.pl



www.huzar.pl
Page 2

Nowe systemy

AIS4 AES+, NCTS+ AIS+

Niezmieniony proces Nowe procesy i zmiany w 
procedurach uproszczonych

Nowe procesy

Istniejąca struktura danych Nowa struktura danych Nowa struktura danych 

Nowe dane – procedury 
celne, korekty, metody 
płatności

Istniejące słowniki

Nowe dane i słowniki Nowe dane i słowniki

Istniejące komunikaty - ZC215, 
PW215, DS115

Zupełnie nowe komunikaty 
(np. CC599C)

Zupełnie nowe komunikaty

Wymagany od 2023-01-01 Opcjonalny od 2023-03-01 (?)
Wymagany od 2024-01-01 (?)

Opcjonalny od 2024-01-01 (?)
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Nowe wersje aplikacji

WINSAD 18.00, MagCS 8.0, publikacja 6.12.2022

1. obsługa AIS4 - od 1 stycznia obowiązkowo, możliwość wcześniejszego przetestowania AIS4

2. przygotowanie do systemów PLUS (AES+ i NCTS+), na razie ukryte

3. inne modyfikacje

API, pluginy, publikacja grudzień  2022

1. obsługa nowych danych AIS4 – część pluginów opublikowana przez nas – np. zmiany związane z 

korektami czy 4PL05. Nie będziemy samodzielnie dodawać nowych pól do plików, interfejsów, itp. - w 
tej sprawie prosimy o kontakt

Następne wersje WinSAD 18.0x, publikacja grudzień 2022

Zmiany związane z wyjaśnieniami MF

Usunięcie usterek



www.huzar.pl
Page 4

Tworzenie SAD-ów

Dokumenty SAD mogą być tworzone na podstawie wielu źródeł:

o wzorce SAD, kopia starych dokumentów

o pliki faktur i specyfikacji

o WinSkład / WinUCZ

o pluginy z zewnętrznych źródeł danych

o HuzarAPI

Brak nowych wymaganych pól:

o kraju warunków dostawy i typu/kraju lokalizacji towaru

o EORI właściciela pozwolenia

o nowych procedur – end-use, szczególne przypadki

o odniesień podatkowych – choć program je będzie sugerował

Opcjonalne, do zmiany i uzupełnienia:

o zbędne 4PL05, stare metody płatności

o brak kupującego i sprzedającego

o korekty, metody płatności, kraj preferencyjnego pochodzenia – powinny działać OK
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Generowanie danych z SAD

Dokumenty SAD są źródłem:

o raportów

o integracji w pluginach – płatności, zestawienia, statystyki

o API – uzupełnienia danych danych SAD

Zwrócić uwagę na:

o brak 4PL05 – VAT 33a

o możliwe nowe kody korekt, tylko jeśli będą wpisane bezpośrednio do programu, AK=031W oraz 
032W

o sprzedający i kupujący w polach 2/8 – nowe dane firm

o wydruk nie zawiera wszystkich danych, odchodzimy od wydruku SAD i edycji pól ABCD, wysyłka 
ZC215/PW215
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Jak to przetestować?

zainstalować WinSAD 18.00, najlepiej na środowisku testowym

oznaczyć niektóre odprawy jako AIS4 w polu 1

zgłosić do testowego PUESC (test.puesc.gov.pl)– zgłoszenia mogą otrzymać MRN, ale nie 
będą zwolnione do procedury

można spróbować ręcznie zwolnić do procedury, ale tylko na środowisku testowym. Na 
środowisku produkcyjnym skasować zgłoszenie!

przetestować raporty, pluginy, rozliczenie płatności, itp.

Testowy PUESC może nie działać, proszę nie dzwonić w tej sprawie do Huzar Software.
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Co nie działa? Czego nie wiemy?

Co jeszcze nie działa?

W SAD niektóre funkcje są wyłączone, jak możliwość przypisania sprzedającego i 
kupującego do pozycji towarowych, a nie zgłoszenia

Słowniki są niekompletne - niepoprawne ostrzeżenia po F2/sprawdź

Czego nie wiemy i czekamy na wyjaśnienia MF/KE?

1. EORI właściciela pozwolenia

2. korekty - od kiedy? Jak będą działały?

3. odbiorca a kupujący

4. nowa struktura MRN
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Co koniecznie trzeba zapamiętać?

Instrukcja wypełniania SAD: 
https://puesc.gov.pl/documents/20123/605252736/Projekt+zmian+do+Instrukc
ji+wype%C5%82niania+zg%C5%82osze%C5%84+dla+AIS+IMP+sxml+w++4+0

0.pdf/ddb1d94a-7e64-851f-b9af-a21aaf5ad98b?t=1656069493040

Nowe pola SAD w WinSAD: https://www.huzar.pl/pomoc/winsad-18-00-wykaz-

zmian-w-zwiazku-z-projektem-ais4/

AIS4, obowiązkowy od 1 stycznia, to nie to samo co opcjonalny AES+ i NCTS+, 
który będzie najwcześniej za 3 miesiące.

Sprawdzić swój proces z WinSAD 18.00, tworzenie nowych SAD-ów (pluginy, API, 
pliki), obsługę płatności (VAT 33a, metody płatności) i raporty (korekty). 

Ewentualnie prosimy o kontakt, choć możemy nie odpowiedzieć od razu, ze względu na 
ograniczone moce przerobowe.

Zakończyć wszystkie zgłoszenia uzupełniające do 31 grudnia 2022, być gotowym 
na 1 stycznia, w tym na nowe wersje programów ze zmianami i poprawkami.

https://puesc.gov.pl/documents/20123/605252736/Projekt+zmian+do+Instrukcji+wype%C5%82niania+zg%C5%82osze%C5%84+dla+AIS+IMP+sxml+w++4+00.pdf/ddb1d94a-7e64-851f-b9af-a21aaf5ad98b?t=1656069493040
https://www.huzar.pl/pomoc/winsad-18-00-wykaz-zmian-w-zwiazku-z-projektem-ais4/
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Pytania i odpowiedzi

1. Pani Joanno wg nowej instrukcji przywóz towaru z Turcji o pochodzeniu np. ZA 
lub EU to preferencja 400 a procedura...jaka 40? z jakimi dodatkowymi kodami ? 
Jeśli chcemy dopuścić towar od razu do obrotu.

W takim przypadku należy zastosować kod 4000 w p.37 wraz z kodem uszczegóławiającym 
F16 (w projekcie zmian mowa jest o kodzie F15, ale to błąd, który ma być poprawiony przez 
MF). Opisane jest to na stronie 29 projektu zmian instrukcji (dostępny na PUESC).

2. Czy opcja korygowania wartości celnej poprzez dodanie upustów będzie 
dostępna tylko poprzez grupowanie faktur?

Dzień dobry, co w przypadku gdy rabat jest dodawany tylko do jednej z pozycji w 
sadzie wielopozycyjnym? Robię sad według pozycji nie faktur. W starej metodzie 
mogłam dorzucić rabat do konkretnej pozycji.

W wersji 18.00 takiej możliwości niestety nie ma - jeśli SAD jest tworzony "ręcznie" (bez 
faktur), należy wpisać wartość pomniejszoną o rabaty. Pomyślimy o dodaniu takiej funkcji. 
W przypadku SAD-u wg faktur (zalecamy takie działanie) można wpisać rabaty do 
określonych pozycji fakturowych.

3. Pytanie co ze zgłoszeniami uzupełniającymi za grudzień 2022, które aplikowane 
będą w styczniu 2023? Czy aplikujemy do AIS (starego)  czy AIS 4? 

Zgodnie z zaleceniem MF należy złożyć SAD-y uzupełniające do 31.12.2022. Wg naszych 
informacji newsletter z tą informacją ma zostać wysłany przez MF.
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Pytania i odpowiedzi

4. Pytanie, czy jeżeli firma jest zarówno odbiorcą jak i kupującym, podaje się ją w 
polu 8 w dwóch kontekstach, czy tylko w jednym? A jeżeli w jednym, to w którym? 

W SAD trzeba podać odbiorcę. Kupującego podajemy tylko wtedy, jeśli kupujący jest inny, 
niż odbiorca.

5. Czy w zawiązku ze zmianą kosztów 031W i 032W w jeden AK - czy będzie można 
dodać ten kod z tą samą walutą kilkukrotnie i rozbić koszt transportu do wagi a 
koszt ubezpieczenia do wartości?

Niestety nie, na razie nie będzie można dodać tego samego kodu z tą samą walutą dwa 

razy. W przyszłości ta funkcja być może się pojawi. Będzie jednak istniała możliwość 
pozostania przy "starych" korektach, czyli wpisywania dalej 031W i 032W w naszym 
programie, a program sam przetłumaczy te korekty na dwie korekty AK w zgłoszeniu celnym 
(ZC215).

6. Czy w WinSAD 18.00 dostępne są już dostępne nowe słowniki uszczegółowiające 
procedurę, typu F45? 

Niestety tego jeszcze nie ma.


