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PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA
ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
I UDZIAŁ PODMIOTÓW W PRACACH NAD SYSTEMEM

PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH
W SYSTEMIE EMCS PL
System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL (Excise
Movement and Control System) stosowany będzie do przemieszczania wyrobów
akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
- pomiędzy podmiotami znajdującymi się w róŜnych państwach członkowskich Unii
Europejskiej - obowiązkowo od dnia 1 stycznia 2011 r.
- pomiędzy podmiotami znajdującymi się na terytorium kraju - obowiązkowo od dnia 1
stycznia 2012 r.
Przemieszczenia w systemie EMCS PL będą mogły być realizowane wyłącznie z
zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy
pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
PODSTAWY PRAWNE PODPISU ELEKTRONICZNEGO
• Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450 z późn. zm.)
Art. 5. 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego
certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeŜeli został złoŜony w okresie
waŜności tego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny złoŜony w okresie
zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego weryfikacji
wywołuje skutki prawne z chwilą uchylenia tego zawieszenia.
2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu są równowaŜne pod
względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi,
chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej.
• Projekt ustawy z dnia 11 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym i niektórych innych ustaw uchwalony przez Sejm
Art. 46 ust. 3. Zarejestrowany wysyłający, zarejestrowany odbiorca lub podmiot
prowadzący skład podatkowy kaŜdorazowo dokonuje elektronicznego podpisu
dokumentów przesyłanych do Systemu.
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PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI CERTYFIKACYJNE
Narodowe Centrum Certyfikacji pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji dla
infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, powierzoną
Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki i Pracy na mocy ustawy z
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
PoniŜszy link do strony Narodowego Centrum Certyfikacji prowadzi do rejestru
kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, u których moŜna
zakupić usługę certyfikacyjną.
https://www.nccert.pl/ncc/rejestr/rejestr_wysz_3.aspx

UDZIAŁ PODMIOTÓW W PRACACH NAD SYSTEMEM EMCS PL
Na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/podatek_akcyzowy/emcs/harmonogram_dla_p
odmiotów_24_06_2010.pdf
opublikowano harmonogram prac nad systemem EMCS PL, uwzględniający udział
podmiotów w tych pracach m.in. w zakresie zgłaszania uwag do dokumentacji systemu.
Dokumentacja poświęcona architekturze, wymaganiom funkcjonalnym systemu oraz
specyfikacji komunikatów xml zostanie opublikowana na stronie wraz z formularzem do
zgłaszania uwag. Uwagi powinny być przesłane do lokalnych koordynatorów systemu
albo właściwych stowarzyszeń w terminie wynikającym z harmonogramu.
DANE KONTAKTOWE
Szczegółowe informacje na temat Systemu EMCS PL dostępne są w ogólnopolskim
Help Desk EMCS PL oraz u lokalnych koordynatorów Systemu EMCS PL.
1. Help Desk EMCS PL
Izba Celna w Łodzi
ul. Karolewska 41
90- 560 Łódź
tel. 042 638 80 17
fax. 042 638 80 50
email: emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl
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2. Lista lokalnych koordynatorów Systemu EMCS PL opublikowana została na
stronie internetowej
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/podatek_akcyzowy/dane_kontaktowe_do_lokal
nych_koordynatorow_systemu_emcs_pl.pdf

Informacje zawarte w ulotce przedstawione są na dzień sporządzania tej publikacji i nie mają charakteru wiąŜącego. Terminy
oraz szczegółowe rozwiązania dotyczące Systemu mogą ulegać zmianom na skutek decyzji lub zmian w dokumentacjach
krajowych i unijnych dotyczących Systemu EMCS.
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