Skład Celny
Elektroniczna księga obsługi składu celnego

Składem celnym jest każde uznane przez organ celny i podlegające jego
kontroli miejsce, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi
warunkami (art. 98 ust.2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, zwanego WKC).
Skład celny umożliwia składowanie w nim towarów przywiezionych z zagranicy bez
potrzeby płacenia należności celno-podatkowych, takich jak podatek VAT i cło.
Wymienione należności zostają „zamrożone”, zazwyczaj w formie gwarancji
bankowej, przez osobę prowadzącą skład celny lub osobę, która zamierza
składować towar w składzie celnym.
Skład celny jest jedną z procedur celnych, której celem jest odsunięcie w czasie
płacenia należności celnych nakładanych na towary w związku z ich przywozem, do
momentu, gdy będą wprowadzane do obrotu na terytorium kraju. Stosuje się ją
również w celu uniknięcia tych należności, jeśli towary będą podlegały wywozowi za
granicę bez dopuszczenia ich do obrotu krajowego.

CW
JAK DZIAŁA APLIKACJA CW ?

Aplikacja składu celnego (CW) automatyzuje prace
i obliczenia związane z obsługą dokumentów
eksportowych,
importowych
i
magazynowych
w zakresie bieżącego rozliczania towarów objętych
procedurą składu celnego.
Dedykowany edytor pozwala na efektywne tworzenie
i edytowanie list towarów przeznaczonych do
wyprowadzenia. Listy te mogą być wstępnie
zaimportowane z zewnętrznego pliku, uprzednio
przygotowanego w innym systemie.
Raporty okresowe i przyrostowe pozwalają na bieżącą

KORZYŚCI BIZNESOWE
Aplikacja CW (ang. Customs Warehousing) rodziny
SmartFactory w pełni automatyzuje procedury związane
z obsługą dokumentów eksportowych, importowych,
magazynowych i produkcyjnych. Wynikające z tego
podstawowe bezpośrednie korzyści to:







Zmniejszenie kosztów realizacji procedury składu
celnego dzięki minimalizacji operacji ręcznych
i wymagań odnośnie kwalifikacji pracowników.
Zmniejszenie ryzyka błędów merytorycznych i
pomyłek.
Kontrola spójności przebiegu procesów obsługi
magazynów i innych procedur celnych, np.
uszlachetniania czynnego.
Zmniejszenie kosztów związanych z obsługą
współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi
jak Urząd Celny, Agencja Celna, itp.

kontrolę wewnętrznej spójności danych aplikacji i ich
zgodności
ze
stanem
faktycznym.
Podobnie,
mechanizmy wewnętrznej kontroli pozwalają na
ostrzeganie użytkowników o możliwości upływu
terminów celnych.
W celu zapewnienia bieżącej zgodności stanu
faktycznego i danych aplikacji, dokumenty magazynowe
są generowane każdorazowo po wprowadzeniu lub

G Ł Ó W N E C E C H Y A P L I K A C JI
Integruje się z systemami:
Office, Exchange Server i SAP
Wykorzystane oprogramowanie
Microsoft Office SharePoint Server
Microsoft Active Directory
Microsoft Office 2010
Branża
Wsparcie obsługi składu celnego w dowolnej
przewidzianej przepisami formie.
Referencje
Japan Tobacco International

Aplikacja CW jest modułem oprogramowania z rodziny SmartFactory
i może być zintegrowana z innymi aplikacjami tej rodziny:
 Shepherd – zarządzanie dostawami i wysyłkami
 IPR – obsługa procedury uszlachetniania czynnego w systemie
ceł zawieszonych
 AWT – zarządzanie i rozliczanie prac o charakterze zadaniowym

CAS oferuje pełen zakres usług potrzebnych do uruchomienia,
utrzymania i rozwoju aplikacji, a w tym:

dopasowanie jej do potrzeb użytkowników, związanych ze
specyfiką przetwarzania towaru

wdrożenie, wraz ze szkoleniami i migracją danych

integracja z innymi systemami, np. ERP, HR, SAP, MS Office,
SAD EC, Huzar, Celina

outsourcing IT

serwis - wsparcie administratorów i/lub użytkowników

rozbudowa o nowe dedykowane funkcje

CAS








Od ponad 20-lat specjalizujemy się w integracji systemów IT
wykorzystywanych do zarządzania w organizacjach.
Oferujemy usługi w zakresie planowania, projektowania, wdrożenia, tworzenia
specjalistycznego oprogramowania oraz jego utrzymania.
Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie opracowania koncepcji, strategii i
analiz rozwoju systemów IT w przedsiębiorstwie. Doświadczenie pokazuje, że
dzięki spójnej koncepcji można etapami wdrażać unikalne rozwiązania bez
groźby wejścia w ślepy zaułek.
Bazując na doświadczeniach ze zrealizowanych wdrożeń, przygotowujemy
dokumentacje stanowiące specjalistyczne, przedwdrożeniowe opracowania
dotyczące budowy i rozwoju systemów informatycznych.
Pragniemy, aby klient identyfikował naszą markę z wysoką jakością produktów
i usług, dzięki naszym rozwiązaniom podnosił efektywność działania i
konkurencyjność na rynku.
Wiemy, że podstawą sukcesu firmy jest dobrze dobrana kadra. Dzięki
zdobytemu doświadczeniu, dobrze wykształconej i zmotywowanej załodze,
możemy osiągnąć wspólny sukces.
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