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Newsletter nr Z/34/2022 

Wprowadzenie nowych krajowych kodów dokumentów 

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń 

celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.4 z 12 kwietnia 2022 roku w pkt 

4.2.20.5 Inne dokumenty (str. 230-234) wprowadza się nowe krajowe kody dokumentów: 

1) „1EDD – Dokument e-DD 

Dokument elektroniczny, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku 

nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie. 

Po tym kodzie należy podać numer dokumentu e-DD połączony z trzyznakowym 

numerem identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. dla dokumentu e-DD o 

przykładowym numerze referencyjnym 22PLDD143844000014240 i wyrobu z pozycji 

towarowej 1 deklaracji, wpis po kodzie 1EDD powinien wyglądać następująco: 

22PLDD143844000014240001. 

2) 2EDD – Awaryjny dokument e-DD wydawany w procedurze awaryjnej dla EMCS PL 

W przypadku niedostępności EMCS PL wydawany jest awaryjny e-DD, na podstawie 

którego przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub 

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, 

opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Dokument ten 

zawiera takie same dane jak e-DD. 

Po tym kodzie dokumentu awaryjnego e-DD należy podać numer awaryjnego dokumentu 

e-DD połączony z trzyznakowym numerem identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. 

dla dokumentu e-DD o przykładowym numerze referencyjnym 

NYYYYYYYYYYNXXXXXXX2022 i wyrobu z pozycji towarowej 1 deklaracji, wpis po 

kodzie 2EDD powinien wyglądać następująco: NYYYYYYYYYYNXXXXXXX20221.”. 

Dodatkowo informujemy, że ww. kody będą miały zastosowanie od 1 czerwca br. 

wyłącznie w systemie AES/ECS2, a proces obsługi dokumentu e-DD jest taki sam jak proces 

obsługi dokumentu e-AD w ww. systemie wywozowym. 

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku. 
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