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Wstępne informacje o specyfikacji publicznej XML systemu AES
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o publikacji specyfikacji publicznej XML
systemu AES realizowanego w ramach Programu e-Cło. Publikacja specyfikacji dostępna jest
na stronie internetowej Programu. Dokumentacja ta może stanowić podstawę do rozpoczęcia
procesu wytwórczego w odniesieniu do aplikacji klienckich.
W przypadku systemu AES uwagi do specyfikacji należy przekazywać w cyklach co 7 dni
kalendarzowych na adres e- mail pytania.AESAIS@kra.mofnet.gov.pl. Pytania i uwagi
przekazywane innymi kanałami komunikacyjnymi nie zostaną uwzględnione w trakcie prac
analitycznych.
Formularz zbiorczy ze swoimi odpowiedziami Zespół Projektowy umieszczał będzie na
stronie www.e-clo.gov.pl w każdy czwartek, począwszy od dnia 31.07.2014r. W formularzu
każdorazowo uwzględnione będą wszystkie pytania zgłoszone od momentu publikacji
specyfikacji do środy poprzedzającej udzielenie odpowiedzi. Odpowiedzi nowe, w stosunku
do stanu z poprzedniego czwartku, będą wyróżnione boldem i kursywą.
System AES zostanie udostępniony podmiotom gospodarczym jako Automatyczny System
Eksportu zapewniający przepływ danych i informacji z innymi systemami SISC, w tym np.
danymi z zakresu procedury tranzytowej, przemieszczania towarów akcyzowych, analizy
ryzyka, wspólnych słowników i danych referencyjnych oraz innych.
Udostępniona specyfikacja publiczna AES nie uwzględnia elementu komunikacji między
aplikacją użytkownika systemu operacyjnego a Służbą Celną. Specyfikacja w tym zakresie
zostanie wytworzona w ramach projektu ECIP/SEAP.
Nowa specyfikacja XML wytworzona w ramach projektu ECIP/SEAP definiująca standardy
komunikacji między aplikacją użytkownika systemu operacyjnego (m.in. AES, AIS, NCTS2)
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a administracją celną, zostanie wkrótce opublikowana na stronie www.e-clo.gov.pl, w
zakładce dot. systemu ECIP/SEAP. W przypadku systemu AES w zakresie komunikacji
zmiany dotyczą struktury komunikatów, nie zmienia się natomiast sekwencja ich przepływu
między administracją a użytkownikiem zewnętrznym, która pozostanie zgodna z
dotychczasowym znanym podmiotom gospodarczym przebiegiem procesu biznesowego.
Wdrożenie systemu AES będzie możliwe po pozytywnie przeprowadzonych testach
integracyjnych środowiska SISC a szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną Państwu
udostępnione z wyprzedzeniem.
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