2019-01-10

Od stycznia obowiązują nowe kary z pakietu przewozowego
Od początku 2019 r. kierowcy, którzy przewożą np. paliwo lub inny towar wrażliwy, a mają niesprawny
lokalizator GPS, ryzykują mandatem w wysokości nawet 7,5 tys. zł. Jeszcze więcej, bo aż 10 tys. zł,
zapłaci przewoźnik, który zapomni o takim urządzeniu. Fiskusowi może być jednak trudno ściągnąć
należności, ponieważ mogą pojawić się te same problemy, jakie dały o sobie znać dotychczas przy
nakładaniu sankcji za inne przewinienia z pakietu przewozowego. Zapadło już wiele wyroków
stwierdzających nieważność decyzji o nałożenie kary. Powodem były kwestie proceduralne, bo okazało
się, że odwołania ukaranych firm …

2018-09-29

Od 1 października: Zmiany w SENT - Pilotaż aplikacji mobilnej SENT-GEO
Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 października 2018 r. będą obowiązywać przepisy Ustawy z 9
marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z
późn. zm.) w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu
przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu. Spełnienie tego obowiązku będzie
możliwe z wykorzystaniem: lokalizatora, czyli urządzenie (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną aplikacją
SENT GEO, lub zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL) - systemu używanego przez przewoźnika do
zarządzania flotą pojazdów. 20 …

2017-10-09

"DGP": Ciemne chmury nad pakietem przewozowym
Węgierskie przepisy o monitorowaniu przewozu drogowego towarów naruszają unijną dyrektywę VAT –
podejrzewa Komisja Europejska. Eksperci nie mają wątpliwości, że następna w kolejce będzie Polska czytamy w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej". Na polskie regulacje poskarżyło się holenderskie
stowarzyszenie przewoźników (TLN), które złożyło skargę tego samego dnia, kiedy przepisy weszły w
życie. Przedstawiciele naszego Ministerstwa Finansów są jednak przekonani, że polskie przepisy nie
podzielą losu węgierskich. Zdaniem urzędników SENT dotyczy tylko wybranych towarów, które są
szczególnie …

2017-09-25

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest
objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów
Przypominamy, że 22 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego
przewozu towarów. W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które zostały objęte systemem
monitorowania drogowego celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi
towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być
wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

2017-08-09

Rząd będzie monitorował kierowców – koniec szarej strefy?
Trwają prace nad systemem monitorowania transportu tzw. towarów wrażliwych. To kolejny krok w
walce z przemytem w transporcie. Odpowiednie służby będą mogły w każdej chwili zweryfikować, gdzie

w danym czasie znajduje się pojazd. Co czeka kierowców i przedsiębiorstwa transportowe, gdy nowy
projekt wejdzie w życie? Wraz z wprowadzeniem tzw. pakietu przewozowego, w kwietniu br. zaistniał
obowiązek cyfrowej rejestracji przewozów towarów wrażliwych (m.in. alkoholu, paliwa i suszu
tytoniowego). Zmiany w prawie mają na celu zminimalizowanie nielegalnego i nieopodatkowanego obrotu
tymi towarami. W ustawie określono …

2017-07-03

Instrukcja rejestracji na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT
Zgodnie z treścią „INSTRUKCJI REJESTRACJI NA PUESC DLA POTRZEB DOKONYWANIA
ZGŁOSZEŃ DO REJESTRU SENT (e-Przewóz)” (obowiązującej od dnia 28 kwietnia 2017 r.) termin do
uzyskania rejestracji zaawansowanej na platformie PUESC został wydłużony o 3 miesiące od dnia
rozpoczynającego obowiązywanie ustawy. Obowiązek uzyskania rejestracji powstał z dniem 18 kwietnia
2017 r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Prolongata terminu na uzyskanie konta
zaawansowanego upływa więc 18 lipca 2017 r. Poniżej przekazujemy Państwu link do wspomnianej
instrukcji. …

2017-04-28

Dostawy paliw do gospodarstw rolnych
Jeżeli rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej transport paliwa do niego nie podlega zgłoszeniu w
systemie SENT - informuje Ministerstwo Finansów. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy rolnik
prowadzi działalność gospodarczą, to przewóz do niego paliwa w ilości ponad 500 litrów należy zgłosić do
rejestru. Wówczas rolnik ten jest podmiotem odbierającym i jego jedynym obowiązkiem w świetle ustawy
z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) jest
potwierdzenie odbioru tego paliwa. W tym celu wystarczy zarejestrować konto na PUESC. Jednak dla …

2017-04-26

Holendrzy zaskarżyli Pakiet przewozowy
Pakiet przewozowy oceniany jest negatywnie również za granicą. Holenderskie stowarzyszenie
przewoźników (TLN) złożyło w Komisji Europejskiej skargę na polskie przepisy o monitorowaniu
przewozu drogowego towarów - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Organizacja argumentuje, że
skutkiem polskiej ustawy są obciążenia administracyjne nieproporcjonalne w stosunku do ich celu, a
dotkną one uczciwych przedsiębiorców. Szczególnie poszkodowane mają być firmy z zagranicy, które
zostały zmuszone do zatrudnienia pośredników, aby pomogli im oni wywiązać się z obowiązków wobec
polskiego fiskusa. Zdaniem …

2017-04-26

Pierwsze efekty obławy KAS przy granicy z Niemcami
Pierwszego dnia kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy KAS w woj. lubuskim zatrzymano transport
100 tys. litrów oleju opałowego. Jak informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej
Górze Ewa Markowicz, paliwo było przewożone w trzech cysternach, które wjechały do kraju przez b.
przejście w Łęknicy. Transport nie został zarejestrowany w systemie SENT, a dokumentacja przewozowa
budziła wątpliwości, dlatego cysterny zostały zabezpieczone do wyjaśnienia. Jeśli okaże się, że transport
był nielegalny, wówczas jego organizatorzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej.
…

2017-04-04

System SENT do obsługi „towarów wrażliwych"
Ministerstwo Finansów udostępnia usługę „e-Przewóz", która umożliwi klientom Krajowej Administracji
Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego
rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta będzie świadczona za pośrednictwem
Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwoli na obsługę przewozu „towarów
wrażliwych", jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy na i przez terytorium Polski. Wszystkie niezbędne
informacje i interaktywne formularze zgłoszeń przewozu znajdują się na stronie test.puesc.gov.pl (link
otwiera okno w innym …

2017-03-29

Kolejne branże protestują przeciw pakietowi przewozowemu
Branża spożywcza, producenci kosmetyków i karmy dla zwierząt apelują o rezygnację ze śledzenia

transportu części olejów roślinnych - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Apel do Ministerstwa
Finansów w tej sprawie wystosowały m.in.: Konfederacja Lewiatan, Polskie Stowarzyszenie Producentów
Karmy dla Zwierząt Domowych oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Pakiet przewozowy nie
podoba się również przedstawicielom branż paliwowej, energetycznej i transportowej. W liście do
prezydenta Andrzeja Dudy zaapelowali oni o zawetowanie uchwalonych już przepisów. Źródło: DGP
(op.pb)

2017-03-23

Obowiązki uczestników systemu monitorowania drogowego przewozu towarów
Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe
przepisy zostały uchwalone przez parlament i oczekują na podpis prezydenta RP. Przedstawiamy
najważniejsze informacje o obowiązkach uczestników systemu. Nowe rozwiązania będą obowiązywać 14
dni po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw. Narzędzie do zwalczania szarej strefy System monitorowania
drogowego przewozu towarów to narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie
handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem
tytoniowym lub wyłudzają podatek od …

2017-03-13

Ministerstwo Finansów uruchomiło system monitorowania drogowego przewozu towarów
Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe
przepisy zostały już uchwalone przez parlament i oczekują na podpis prezydenta. Będą obowiązywać 14
dni po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw. Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu
monitorowania SENT wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC (link otwiera
nowe okno w innym serwisie). Konto może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać
zgłoszeń do systemu SENT w imieniu podmiotu. Dodatkowo podmioty, które mają obowiązek zgłaszania
przewozu towarów …

2017-03-08

Projekty rozporządzeń do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń - aktów wykonawczych
do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 2 marca 2017 r. opublikowano
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu
postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń Link do projektu rozporządzenia
>>> http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295857 7 marca 2017 r. opublikowano projekt rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego
przewozu towarów oraz wzorów …

2017-02-13

Sejm przyjął ustawę o satelitarnym monitoringu przewozu paliw
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przewiduje, że systemem rejestracji i
monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw;
oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol
etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy Monitorowanie przewozu towarów umożliwi
rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Część przepisów
ustawy ma obowiązywać od …

2017-01-27

Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Informujemy, iż prace nad projektem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
weszły w kolejny etap. Projekt kontrowersyjnej ustawy, po jego przyjęciu przez Radę Ministrów, został
już złożony do laski marszałkowskiej Sejmu RP. Treść propozycji została umieszczona już na stronie izby
niższej Parlamentu. Poniżej zamieszczamy link do aktualnej wersji
projektu. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1244 Wskazujemy, iż ustawa skupia się na ten
moment na systemie rejestracji każdego przewozu. Bez rejestracji i uzyskania numeru referencyjnego
żaden transport produktów wrażliwych, w tym …

2016-10-18

MF przedstawi pakiet przewozowy
Jeszcze w październiku Ministerstwo Finansów ma przedstawić projekt ustawy o rejestracji i
monitorowaniu przewozu drogowego na terytorium Polski, tzw. pakiet przewozowy, kolejny po pakiecie
paliwowym i energetycznym projekt, który ma przyczynić się do unormowania warunków konkurencji w
branży paliwowej. Już od 1 stycznia 2017 r. skarbówka będzie śledziła na bieżąco trasę przejazdu paliw i
innych towarów wrażliwych po Polsce. Chce w ten sposób szybciej i skuteczniej wykrywać oszustwa.

Przewoźnik towaru będzie musiał zarejestrować się na platformie usług elektronicznych służby celnej
(PUESC). Będzie mógł to zrobić …
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