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Radom, dn.03.04.2017
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych tj. ustawa o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana popularnie „pakietem przewozowym”,
informujemy iż obrót paliwami ciekłymi w tym olejem napędowym, benzynami silnikowymi jak również
olejami smarowymi będzie wymagał zarówno od podmiotu sprzedającego jaki i od podmiotu kupującego
spełnienia określonych w ustawie wymogów. Prezydent RP podpisał ustawę i została ona opublikowana w
dzienniku ustaw w dniu 03.04.2017r. Oznacza to, iż nowe regulacje zaczną obowiązywać 14 dni od dnia
publikacji ustawy w dzienniku ustaw tj. 18.04.2017r.
Nowa ustawa nakłada na przedsiębiorstwa branży paliwowej obowiązek rejestracji każdego
przewozu drogowego paliw płynnych w systemie SENT w ramach platformy internetowej PUESC.
Wszystkie działania Ministerstwa Finansów mają na celu ograniczenie nierzetelnego obrotu paliwami
ciekłymi i strat z tytułu niezapłaconych podatków.
Najistotniejszym elementem nowej regulacji jest obowiązek dokonywania zgłoszeń przewozów
produktów paliwowych w systemie SENT, uzyskiwanie numeru referencyjnego oraz jego przekazanie do
podmiotów, wskazanych przez pakiet przewozowy. Regulacja odnosi się do kilku podmiotów, w tym w
szczególności:
1.
2.
3.

podmiotu wysyłającego – podmiot sprzedający np. Konkret sp z o.o.,
podmiotu odbierającego – klient tj. odbiorca paliwa,
przewoźnika oraz kierowcy – podmiot fizycznie dostarczający paliwo.

Rejestracji w systemie SENT dokonuje podmiot wysyłający, następnie zgłoszenie musi być
uzupełnione przez przewoźnika. Obie te czynności muszą nastąpić przed rozpoczęciem transportu. Po
zrealizowaniu dostawy przesyłka musi zostać dodatkowo potwierdzona przez podmiot odbierający.
Po zgłoszeniu przewozu podmiot zgłaszający uzyskuje numer referencyjny, który musi zostać przekazany
zarówno podmiotowi odbierającemu, przewoźnikowi jak i kierowcy, faktycznie realizującemu dostawę.
W przypadku braku zgłoszenia przewozu ustawodawca przewidział karę 46% wartości netto
niezgłoszonego towaru (jednak nie mniej niż 20000 zł) dla podmiotu wysyłającego oraz do 7500 zł dla
kierowcy dokonującego przewozu. W związku z powyższym Konkret Sp. z o.o. będzie realizowała
dostawy paliw zgłaszane przez klientów z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 24 h) pozwalającym na
rejestrację zgłoszenia w systemie SENT. Prosimy więc o odpowiednie planowanie zakupu paliwa.
Istotne jest także dopełnienie obowiązku potwierdzenie odbioru paliwa przez podmiot odbierający –
klienta. Podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w
dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru. Brak realizacji tego obowiązku może
skutkować kontrolą z Krajowej Administracji Skarbowej. Ważne jest aby podmiot odbierający również
zarejestrował się w ramach platformy PUESC i systemu SENT. Sugerujemy aby procedurę rejestracji
rozpocząć jak najszybciej gdyż może to zająć nawet kilka dni.
Prosimy o podanie adresu email w celu ułatwienia komunikacji w przekazywania kodów
niezbędnych przy potwierdzaniu odbioru towaru.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących systemu SENT, rejestracji na portalu PUESC prosimy o
kontakt telefoniczny 693 638 709.

