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SYSTEM MONITOROWANIA 

DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

Warszawa, 4 maja 2017 r.



SYSTEM MONITOROWANIA - NARZĘDZIA

1) rejestr SENT;

2) geolokalizacja GPS;

3) kontrola:

a) na drodze,

b) ex-post.

Wprowadzenie



STAN PRAC LEGISLACYJNYCH

1) publikacja w Dzienniku Ustaw – 3 kwietnia 2017 r.

poz. 708 - wejście w życie – 18 kwietnia 2017 r.;

2) rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w

sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu

postępowania w przypadkach niedostępności rejestru

zgłoszeń (Dz. U. poz. 787);

Monitorowanie



STAN PRAC LEGISLACYJNYCH

3) rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w

sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej

kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów

dokumentów (Dz. U. poz. 789);

4) przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy

mający na celu wdrożenie lokalizatorów GPS.

Monitorowanie



Ustawa określa:

zasady systemu monitorowania drogowego 

przewozu towarów

odpowiedzialność za naruszenie obowiązków 

związanych z drogowym

przewozem towarów

Monitorowanie – zakres regulacji 



Zakres podmiotowy systemu 

monitorowania 



Podmiot Odbierający

Podmiot Wysyłający

Monitorowanie – podstawowe założenia



Podmiot Wysyłający

Monitorowanie – podstawowe założenia

Odbiorca

WDT



Monitorowanie – podstawowe założenia

Odbiorca

Podmiot Wysyłający

Oddział celny

Procedura wywozu



Podmiot Odbierający

Monitorowanie – podstawowe założenia

Nadawca

WNT



Monitorowanie – podstawowe założenia



Monitorowanie – podstawowe założenia

Nadawca

Przewoźnik

Odbiorca



UCZESTNICZY SYSTEMU

PODMIOT WYSYŁAJĄCY

PODMIOT ODBIERAJĄCY

PRZEWOŹNIK

KIERUJĄCY

Monitorowanie – definicje



Podmiot Wysyłający – osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzącą

działalność gospodarczą dokonująca dostawy

towarów w rozumieniu ustawy o VAT:

– ostatniej przed rozpoczęciem przewozu

towarów – w przypadku gdy jest dostawcą

(SPRZEDAWCĄ) towaru, a po wydaniu towaru

jest on przewożony na rzecz Podmiotu

Odbierającego

Monitorowanie – definicje



Podmiot Wysyłający – osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzącą

działalność gospodarczą dokonująca dostawy

towarów w rozumieniu ustawy o VAT:

– uprawnioną do rozporządzania towarami jak

właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu – w

przypadku gdy dostarcza towary na rzecz

Podmiotu Odbierającego w celu dokonania

dostawy (SPRZEDAŻY) towarów po zakończeniu

ich przewozu

Monitorowanie – definicje



Podmiot Wysyłający – osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej,

prowadzącą działalność gospodarczą

dokonująca wewnątrzwspólnotowej dostawy

towarów w rozumieniu ustawy o VAT

Monitorowanie – definicje



Podmiot Wysyłający – osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej,

prowadzącą działalność gospodarczą

dokonująca eksportu towarów w rozumieniu

ustawy o VAT

Monitorowanie – definicje



Podmiot Odbierający – osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej,

prowadząca działalność gospodarczą,

dokonująca nabycia towarów w przypadku

dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Monitorowanie – definicje



Podmiot Odbierający – osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej,

prowadząca działalność gospodarczą,

dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia

towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Monitorowanie – definicje



Podmiot Odbierający – osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca

działalność gospodarczą, dokonująca importu

towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Monitorowanie – definicje



Monitorowanie – definicje

Przewoźnik – osoba fizyczna, osoba prawna

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, prowadzącą działalność

gospodarczą, wykonująca przewóz towarów



Monitorowanie – definicje

Kierujący – osoba fizyczna, która kieruje

środkiem transportu

Środek Transportu – pojazd samochodowy

lub zespół pojazdów składający się z pojazdu

samochodowego oraz przyczepy lub naczepy,

w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym



Monitorowanie – definicje

Przewóz towarów – przemieszczenie towaru

na lub przez terytorium kraju środkiem

transportu po drodze publicznej, z

uwzględnieniem postojów wymaganych

podczas tego przemieszczania, przeładunku

oraz rozładunku



Monitorowanie – definicje

Rodzaj towaru – towar grupowany do jednej

podkategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i

Usług albo jednej pozycji Nomenklatury

Scalonej



Monitorowanie – definicje

Zgłoszenie – zgłoszenie przewozu towaru do

rejestru zgłoszeń określonej ilości tego:

tego samego rodzaju towaru przewożonego

od jednego nadawcy towaru

do jednego odbiorcy towaru,

do jednego miejsca dostarczenia towaru,

jednym środkiem transportu



Monitorowanie – definicje

Wyznaczone miejsce – miejsce przeznaczone

do przechowywania lub strzeżenia środków

transportu lub towarów, prowadzone przez

dyrektora izby administracji skarbowej albo

przez podmiot, któremu powierzono

prowadzenie takiego miejsca



Zakres przedmiotowy systemu 

monitorowania 



TOWARY - ustawa

Pozycje CN:

2207 nieoznaczone znakami akcyzy

2707    2710

2905    2917

3403    3811

3814 zawierające alkohol etylowy

3820 zawierające alkohol etylowy

3824    3826

- jeżeli masa brutto przesyłki 

przekracza 500 kg lub jej objętość 

przekracza 500 litrów

alkohol etylowy całkowicie skażony 

wskazanymi przez dowolne państwo 

członkowskie UE środkami 

dopuszczonymi do skażania alkoholu 

etylowego na podstawie przepisów 

unijnych, w tym zawarty w wyrobach 

nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi 

- jeżeli jego objętość w przesyłce 

przekracza 500 litrów

susz tytoniowy, w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym (art. 99a ust. 1) bez 

względu na jego ilość w przesyłce

Monitorowanie – towary



TOWARY – rozporządzenie (projekt)

Pozycje CN:

1507   1508

1509 1510

1511 1512

1513 1514

1515 1516

1517

- jeżeli masa brutto przesyłki 

przekracza 500 kg lub jej objętość 

przekracza 500 litrów

Monitorowanie – towary



Monitorowanie – towary

Towary CN:

2207 nieoznaczone znakami akcyzy

• Alkohol etylowy nieskażony o 

objętościowej mocy alkoholu 80% obj. 

lub większej

• Alkohol etylowy i pozostałe wyroby 

alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone



Monitorowanie – towary

Towary CN:

zwolnienie 2207 nieoznaczone znakami akcyzy

w opakowaniach jednostkowych nie

większych niż 5 litrów



Monitorowanie – towary

Towary CN:

2707

• Oleje i pozostałe produkty destylacji 

wysokotemperaturowej smoły węglowej

• Podobne produkty, w których masa 

składników aromatycznych jest większa 

niż składników niearomatycznych

• np. benzen, toluen, ksylol, naftalen



Monitorowanie – towary

Towary CN:

2710

• Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 

bitumicznych, inne niż surowe

• Preparaty gdzie indziej niewymienione ani 

niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej 

olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z 

minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią 

składniki zasadnicze preparatów

• Oleje odpadowe



Monitorowanie – towary

Towary CN:

2710

• np. benzyna lakiernicza, benzyna lotnicza, benzyna 

silnikowa

• np. olej napędowy, olej opałowy

• np. olej odpadowy – zużyty olej silnikowy zebrany w 

warsztatach samochodowych



Monitorowanie – towary

Towary CN:

zwolnienie 2710

w opakowaniach jednostkowych nie

większych niż 11 litrów



Monitorowanie – towary

Towary CN:

2905

• Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane pochodne

• np. alkohol metylowy, alkohol propylowy, alkohol

izopropylowy, alkohol butylowy, sorbitol, glikol, gliceryna

• Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia

syntetycznego, który może być przeznaczony do celów

opałowych lub napędowych (wyrób akcyzowy)



Monitorowanie – towary

Towary CN:

2905



Monitorowanie – towary

Towary CN:

2905

w opakowaniach jednostkowych nie

większych niż 11 litrów



Monitorowanie – towary

Towary CN:

2917

• Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, 

halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich 

fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane 

lub nitrozowane pochodne



Monitorowanie – towary

Towary CN:

3403

• Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-

smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek,

preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami

zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach)

• Preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów

włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub

pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów

zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej

olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów

bitumicznych



Monitorowanie – towary

Towary CN:

zwolnienie 3403

w opakowaniach jednostkowych nie

większych niż 16 litrów



Monitorowanie – towary

Towary CN:

3811

• Środki przeciwstukowe

• Inhibitory utleniania

• Inhibitory tworzenia się żywic

• Dodatki zwiększające lepkość

• Preparaty antykorozyjne

• Pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych 

(włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, 

stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne



Monitorowanie – towary

Towary CN:

zwolnienie 3811

w opakowaniach jednostkowych nie

większych niż 16 litrów



Monitorowanie – towary

Towary CN:

3814 zawierające alkohol etylowy

• Organiczne złożone rozpuszczalniki i 

rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione 

ani niewłączone

• Gotowe zmywacze farb i lakierów



Monitorowanie – towary

Towary CN:

3820 zawierające alkohol etylowy

• Środki zapobiegające zamarzaniu i 

gotowe płyny przeciwoblodzeniowe



Monitorowanie – towary

Towary CN:

zwolnienie 3820 zawierające alkohol etylowy

w opakowaniach jednostkowych nie

większych niż 16 litrów



Monitorowanie – towary

Towary CN:

3824

• Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni

• Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub

przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z

mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej

niewymienione ani niewłączone

• np. oleje fuzlowe powstające jako produkt uboczny przy

produkcji alkoholu etylowego,

• np. estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo

96,5% lub więcej estrów (FAMAE), pozostałe produkty

chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub

przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z

mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej

niewymienione ani niewłączone mogą być przeznaczone do

celów opałowych lub napędowych



Monitorowanie – towary

Towary CN:

3826

• Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające 

lub zawierające mniej niż 70% masy olejów 

ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z 

minerałów bitumicznych

• np. B100 100% FAMAE, B7 7% FAMAE 93% 

ON, B42 42% FAMAE 58% ON



Monitorowanie – towary

Towary CN:

Susz tytoniowy 

• Za susz tytoniowy uznaje się, bez 

względu na wilgotność, tytoń, który nie 

jest połączony z żywą rośliną i nie jest 

jeszcze wyrobem tytoniowym.



Przesyłka - określona ilość towarów

tego samego rodzaju (pozycja CN)

przewożona od jednego nadawcy

towaru do jednego odbiorcy towaru, do

jednego miejsca dostarczenia towaru,

jednym środkiem transportu.

(art. 3 ust. 3)

Monitorowanie – definicje



TOWARY

przemieszczane w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy 

z zastosowaniem systemu EMCS

objęte: procedurą celną wywozu, tranzytu, 

składowania, odprawy czasowej, 

przetwarzania

albo powrotnym wywozem

przewożone przez operatorów pocztowych 

w paczkach pocztowych (do 20 kg)

Monitorowanie – zwolnienia przedmiotowe



Zasady monitorowania 

drogowego przewozu towarów 



Podmiot 

Odbierający

Internet

REJESTR SENT

Urząd celno-skarbowy

Kontrola

Podmiot 

Wysyłający

Przewoźnik

Monitorowanie – podstawowe założenia

SEAP



Monitorowanie – obowiązki 

Rejestracja, uzupełnianie, 
aktualizacja, informacja o odbiorze 

Posiadanie i okazanie – numeru 
referencyjnego (SENT)

Stosowanie procedury awaryjnej 

Dokonywanie przewozu towarów 
zgodnie ze stanem faktycznym 

i zgłoszeniem

Obowiązki



magazyn nadawcy

nadawca

Monitorowanie – brak obowiązku zgłoszenia

dokument MM



Monitorowanie – brak obowiązku zgłoszenia

Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz

towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności

podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli

przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający

przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę

towarów, który zawiera w szczególności:

1) dane nadawcy towaru obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej nadawcy;

3) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w

szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU,

ilości, masy brutto lub objętości towaru;

4) dane adresowe miejsca magazynowania towaru – wysyłki;

5) dane adresowe miejsca magazynowania towaru – przyjęcia.

Dodatkowo także nr rejestracyjny środka transportu i datę

wystawienia.



Zgłoszenie - SENT

Zgłoszenia dokonuje się, co do zasady na 

stronie:

https://puesc.gov.pl 

Rejestr 

zgłoszeń

Rejestr prowadzi Szef KAS, który jest

administratorem danych 

przetwarzanych

W rejestrze gromadzone są dane:

1) zawarte w zgłoszeniach, 

uzupełnieniach zgłoszeń i ich 

aktualizacjach;

2) dotyczące przeprowadzonych 

kontroli.



Zgłoszenie - SENT

Rejestr 

zgłoszeń

Dane przetwarzane w rejestrze są 

przechowywane przez 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym 

dokonano zgłoszenia

W przyszłości rejestr zostanie 

uzupełniony o dane geolokalizacyjne



Zgłoszenie – pełnomocnik

PRZEDSTAWICIEL

Przesłanie, uzupełnienie i aktualizacja

zgłoszenia przez przedstawiciela

ustawowego lub pełnomocnika Podmiotu

Wysyłającego, Podmiotu Odbierającego albo

Przewoźnika pociągają za sobą skutki dla

reprezentowanego.



W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się

na terytorium kraju Podmiot Wysyłający jest

obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru,

przesłać zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla

tego zgłoszenia i przekazać ten numer

przewoźnikowi.

Tylko w przypadku dostawy towarów w kraju w

rozumieniu ustawy o VAT, Podmiot Wysyłający jest

obowiązany również przekazać numer referencyjny

Podmiotowi Odbierającemu.

(art. 5 ust. 1)

Obowiązek



Dostawa towarów dokonywana przez Podmiot

Wysyłający:

1) planowaną datę rozpoczęcia przewozu;

2) dane Podmiotu Wysyłającego obejmujące:

• imię i nazwisko albo nazwę

• adres zamieszkania albo siedziby

• NIP Podmiotu Wysyłającego;

3) dane Podmiotu Odbierającego obejmujące:

• imię i nazwisko albo nazwę

• adres zamieszkania albo siedzibę

• NIP Podmiotu Odbierającego;

4) dane adresowe miejsca załadunku towaru;

Zgłoszenie – rejestr SENT



Dostawa towarów dokonywana przez Podmiot Wysyłający:

5) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w

szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategoria

PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

Dane dotyczące towaru będącego przedmiotem

przewozu zawarte w zgłoszeniu nie podlegają

aktualizacji.

Dane dotyczące ilości, masy lub objętości towaru

uważa się za prawidłowe, jeżeli stwierdzone

rozbieżności w stosunku do ilości, masy lub objętości

towaru wskazanego w zgłoszeniu wynoszą nie więcej

niż 10%.

Zgłoszenie – rejestr SENT



Dostawa towarów dokonywana przez Podmiot Wysyłający (obowiązek

Przewoźnika). Przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem

przewozu towaru uzupełnić zgłoszenie o:

1) dane Przewoźnika obejmujące:

• imię i nazwisko albo nazwę

• adres zamieszkania albo siedziby

• NIP Przewoźnika;

2) numery rejestracyjne środka transportu;

3) datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru;

4) planowaną datę zakończenia przewozu towaru;

5) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu 

przepisów ustawy o transporcie drogowym, o ile są wymagane;

6) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;

7) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu 

towarowi.

Zgłoszenie – rejestr SENT



Dostawa towarów dokonywana przez Podmiot

Wysyłający (obowiązek Podmiotu Odbierającego):

W przypadku dostawy towarów Podmiot Odbierający

uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru,

nie później niż w dniu roboczym następującym po

dniu dostarczenia towaru.

Zgłoszenie – rejestr SENT



W przypadku przewozu towaru z terytorium państwa

członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego

na terytorium kraju Podmiot Odbierający jest

obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru

na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie,

uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i

przekazać ten numer Przewoźnikowi.

(art. 6 ust. 1)

Podmiot Odbierający uzupełnia zgłoszenie o

informację o odbiorze towaru, nie później niż w

następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia

towaru.

Zgłoszenie – rejestr SENT



W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego

państwa członkowskiego na terytorium drugiego

państwa członkowskiego albo państwa trzeciego,

Przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru,

przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium

kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla

tego zgłoszenia.

(art. 7 ust. 1)

Zgłoszenie – rejestr SENT



Zgłoszenie wysyłane przez Przewoźnika winno zawierać:

1) dane Przewoźnika obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

c) NIP;

2) dane nadawcy towarów obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

3) dane odbiorcy towarów obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

4) datę i miejsce rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;

5) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;

6) planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;

7) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności

rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub

objętości towaru;

10) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu

towarowi;

11) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów

ustawy o transporcie drogowym, o ile są wymagane;

12) numery rejestracyjne środka transportu.

Zgłoszenie – rejestr SENT



Podmiot wysyłający, który jest:

1) jednocześnie przewoźnikiem i

2) dokonuje jednym środkiem transportu przewozu towarów

3) będących przedmiotem co najmniej 2 dostaw

4) towarów objętych pozycją CN 2710

5) dostaw następujących bezpośrednio po dostawie ze składu

podatkowego

może przesłać do rejestru zgłoszeń w sposób zbiorczy zgłoszenie dla

każdego podmiotu odbierającego i miejsca dostarczenia towaru, oraz

łączną ilość, masę brutto lub objętość towaru będącego przedmiotem

przewozu.

(§ 7 ust. 1 rozporządzenia)

Zgłoszenie zbiorcze



Podmiot Wysyłający, Podmiot Odbierający oraz Przewoźnik są

obowiązani niezwłocznie aktualizować dane zawarte w

zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim byli obowiązani do ich

zgłoszenia.

Dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu

zawarte w zgłoszeniu nie podlegają aktualizacji.

W przypadku gdy przewóz towaru nie zostanie rozpoczęty,

odpowiednio Podmiot Wysyłający, Podmiot Odbierający albo

Przewoźnik ma obowiązek dokonać aktualizacji zgłoszenia,

podając informację o odstąpieniu od przewozu towaru.

(art. 8 ust. 1-3)

Zgłoszenie – rejestr SENT



Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu

towarów podlegających zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania

numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i

potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie

albo dokumentu MM.

Przewoźnik, przed rozpoczęciem przewozu towaru, jest

obowiązany przekazać kierującemu numer referencyjny,

dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia

dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokument MM.

(art. 10 ust. 1-2)

Numer referencyjny



Kierujący, w momencie rozpoczęcia przewozu towaru, jest

obowiązany posiadać numer referencyjny, dokument

zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu

zastępującego zgłoszenie albo dokument MM.

W przypadku nieotrzymania przez kierującego numeru

referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i

potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie

albo dokumentu MM, Kierujący jest obowiązany odmówić

rozpoczęcia przewozu towaru.

(art. 10 ust. 3-4)

Numer referencyjny



Numer referencyjny jest ważny przez 10 dni od dnia jego

nadania.

W przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, przewóz

towaru może być kontynuowany po przesłaniu odpowiednio

przez Podmiot Wysyłający, Podmiot Odbierający albo

Przewoźnika nowego zgłoszenia i uzyskaniu nowego numeru

referencyjnego.

(art. 11 ust. 1-2)

Numer referencyjny



W przypadku niedostępności rejestru podmiot wysyłający,

podmiot odbierający albo przewoźnik w zakresie swoich

danych, przesyła do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w

Zielonej Górze dokument zastępujący zgłoszenie, zawierający

dane, o których mowa w art. 5–7, zwany „dokumentem

zastępującym zgłoszenie” i uzyskuje potwierdzenie przyjęcia

tego dokumentu.

W tej sytuacji podmiot wysyłający albo podmiot odbierający jest

obowiązany przekazać przewoźnikowi dokument zastępujący

zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego

zgłoszenie.

(art. 8 ust. 5)

Procedura awaryjna



Procedura awaryjna

Podmioty obowiązane dokonują zgłoszenia w trybie 

awaryjnym, przesyłając dokument zastępujący 

zgłoszenie na adres awaria.sent@mf.gov.pl, podając 

w tytule wiadomości, w szczególności:

1) NIP albo numer, za pomocą którego ten podmiot 

jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej,

2) numer własny tego dokumentu

– oddzielone separatorem „##”.



Procedura awaryjna

W przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń polegającej na awarii 

lub przerwie technicznej rejestru po dokonaniu zgłoszenia

1) przewoźnik uzupełnia zgłoszenie przesyłając dokument zastępujący 

zgłoszenie, zawierający numer referencyjny zgłoszenia i dane, o 

których mowa w art. 5 ust. 4 albo art. 6 ust. 3 ustawy,

2) podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie przesyłając dokument 

zastępujący zgłoszenie, zawierający numer referencyjny zgłoszenia i 

dane, o których mowa w art. 5 ust. 5 albo art. 6 ust. 4 ustawy,

3) odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo 

przewoźnik aktualizuje zgłoszenie przesyłając dokument zastępujący 

zgłoszenie zawierający numer referencyjny zgłoszenia i dane 

wskazane przez niego w zgłoszeniu

– na adres awaria.sent@mf.gov.pl, podając w tytule wiadomości numer 

referencyjny zgłoszenia, NIP oraz numer własny tego dokumentu –

oddzielone separatorem „##”.



W przypadku niewykonania obowiązku określonego

w art. 5 ust. 1 albo art. 6 ust. 1, odpowiednio na

podmiot wysyłający albo podmiot odbierający

nakłada się karę pieniężną w wysokości 46%

wartości netto towaru przewożonego podlegającego

obowiązkowi zgłoszenia, nie mniej niż 20 000 zł.

(art. 21 ust. 1)

Kary pieniężne



W przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada

co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi

wskazanemu odpowiednio przez podmiot wysyłający

albo podmiot odbierający w zgłoszeniu, odpowiednio

na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający

nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% różnicy

wartości netto towaru zgłoszonego i towaru

rzeczywiście przewożonego podlegającego

obowiązkowi zgłoszenia, nie mniej niż 20 000 zł.

Kary pieniężne



W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem

Podmiotu Wysyłającego albo Podmiotu

Odbierającego lub interesem publicznym, na wniosek

odpowiednio tych podmiotów lub z urzędu, organ

może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której

mowa w ust. 1 albo 2, z uwzględnieniem art. 26 ust.

3.

Kary pieniężne



W przypadku:

1) niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika,

2) stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do

rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi

wskazanemu przez przewoźnika w zgłoszeniu

– na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w

wysokości 20 000 zł.

(art. 22 ust. 1)

Kary pieniężne



W przypadku gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia

o dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3,

na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w

wysokości 5000 zł.

W uzasadnionych ważnym interesem Przewoźnika

lub interesem publicznym przypadkach, na wniosek

przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od

nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1

albo 2, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.

Kary pieniężne



W przypadku gdy Podmiot Wysyłający, Podmiot

Odbierający albo Przewoźnik:

1) nie wykona obowiązku, o którym mowa w art. 8

ust. 1,

2) zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym,

inne niż dotyczące towaru

– odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot

odbierający albo przewoźnika nakłada się karę

pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Kary pieniężne



Odstępuje się od nałożenia kary pieniężnej za

niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8

ust. 1, jeżeli jego niedopełnienie wynikało z

niedostępności rejestru.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem

Podmiotu Wysyłającego, Podmiotu Odbierającego

albo Przewoźnika lub interesem publicznym, na

wniosek odpowiednio tych podmiotów lub z urzędu,

organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o

której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem art. 26 ust.

3.

Kary pieniężne



Jeżeli nie można ustalić wartości netto

przewożonego towaru podlegającego obowiązkowi

zgłoszenia, za podstawę nałożenia kary pieniężnej, o

której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, przyjmuje się średnią

wartość rynkową towaru na rynku krajowym,

pomniejszoną o należną kwotę podatku od towarów i

usług oraz kwotę podatku akcyzowego.

(art. 25)

Kary pieniężne



Karę pieniężną, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art.

22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1, nakłada się w drodze

decyzji.

Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu celno-

skarbowego właściwy dla miejsca kontroli przewozu

towarów, z wyjątkiem art. 30.

Art. 30. W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania podatkowego,

kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej naruszeń podlegających karze

pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 albo 2, organ Krajowej Administracji

Skarbowej, który ujawnił naruszenie, przekazuje dokumenty związane z

ujawnionym naruszeniem naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu

ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu podlegającego

karze.

Kary pieniężne



Organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej,

jeżeli to odstąpienie:

1) nie stanowi pomocy publicznej albo

2) stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie, udzieloną z

uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej

pomocy, określonych w przepisach prawa Unii

Europejskiej, albo

3) stanowi pomoc publiczną spełniającą warunki

określone w przepisach wydanych na podstawie

ust. 4

(art. 26 ust. 3)

Kary pieniężne
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