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Zmiany w systemie EMCS PL od dnia 13 lutego
2014 r.
Komisja Europejska prowadzi prace nad zmianą
specyfikacji systemu EMCS. Wszystkie państwa
członkowskie musza zaimplementować projektowane
zmiany do dnia 13 lutego 2014 r. W celu realizacji tego
przedsięwzięcia powołany został projekt systemu EMCS
PL 2, realizowany w ramach programu e-Cło, którego
zadaniem będzie w pierwszej fazie dostosowanie systemu
EMCS PL do wymagań unijnych oraz połączenie
systemu EMCS PL z systemem importowym AIS.
Wprowadzane zmiany nie będą miały wpływu na
funkcjonalności systemu obsługiwane przez podmioty.
Jednakże wdrażane przez Komisję zmiany będą miały
wpływ na specyfikacje xml komunikatów wysyłanych
przez podmioty.

Prace związane z systemem EMCS PL 2
Ministerstwo Finansów prowadzi postępowanie na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759
z późn. zm.) na zakup wyspecjalizowanych usług oraz
produktów informatycznych dla modernizacji Systemu
EMCS PL do wersji EMCS PL 2 realizowanego w
ramach Projektu „Program e-Cło”.

Rozkład Jazdy – Terminy !

Dla kogo zmiany?
Podmioty komunikując się z systemem EMCS PL
poprzez pocztę elektroniczną będą nadal przesyłały
wiadomość mailową na dotychczasowy adres e-mail,
dołączając jako załącznik podpisany komunikat w
formacie XML.
Generator komunikatów online oraz offline zostaną
zaktualizowane tak, aby obsługiwały komunikaty zgodnie
z nowymi wymaganiami unijnymi. W związku z
powyższym osoby korzystające z wersji generatora
offline proszone będą o pobranie najnowszej wersji
generatora dla systemu EMCS PL 2.
Podmioty komunikujące się z systemem poprzez
niewizualny interfejs tzw. webservice, poproszone będą
o dokonanie aktualizacji swojej aplikacji w celu obsługi
nowych schem komunikatów.

Styczeń 2014 – publikacja specyfikacji
komunikatów
Luty 2014 – publikacja generatorów online i
offline dla systemu EMCS PL 2
13 luty 2014 – start systemu EMCS PL 2 zgodnego
z nowymi wymaganiami
Unii Europejskiej
Szczegółowy harmonogram prac, w tym termin
publikacji specyfikacji komunikatów xml dla podmiotów
oraz generatorów, podany będzie z chwilą wyboru
wykonawcy.
Informacje o zmianach:
Na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemyinformatyczne/emcs/o-systemie w zakładce Specyfikacje
utworzono nowy folder (EMCS PL 2), w którym
publikowane będą wszelkie dokumenty dotyczące
funkcjonowania systemu oraz specyfikacje
komunikatów.
Projekt systemu EMCS PL 2 realizowany w ramach
„Program e-Cło” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach VII osi POIG na lata 2007-2013

