Rejestracja na PUESC
(obowiązuje od 1 lutego 2020 r.)

1. Rejestracja na potrzeby dokonywania zgłoszeń przewozu do rejestru SENT1
Obowiązki wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi w zakresie przesyłania, uzupełniania
i aktualizowania zgłoszeń przewozu, dotyczą:
1) podmiotów wysyłających,
2) podmiotów odbierających,
3) przewoźników.
W zależności od rodzaju czynności wykonywanych w rejestrze SENT przez poszczególne
podmioty, wymagany jest od nich podstawowy albo zaawansowany dostęp do Platformy
Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Przewoźnicy, którzy przesyłają, uzupełniają lub aktualizują zgłoszenia powinni posiadać
jedynie podstawowy poziom dostępu do PUESC. Wiąże się to tylko z założeniem konta na
PUESC, pod adresem https://puesc.gov.pl – zobacz KROK 1 w „Instrukcji KROK PO
KROKU”. Uwierzytelnienie takiej osoby na PUESC polega na podaniu loginu i hasła.
Konto może założyć tylko osoba fizyczna, np. właściciel firmy, organ spółki lub pracownik
firmy/spółki (przewoźnika), która wykonuje czynności tylko w tzw. „kontekście własnym”.
W przypadku, gdy czynności związane z przesyłaniem, uzupełnianiem i aktualizacją zgłoszeń
będą wykonywali pracownicy podmiotów obowiązanych – wystarczy pisemne upoważnienie
udzielone przez właściciela albo organ spółki. Dokument ten (odrębne upoważnienie, wpis do
zakresu obowiązków) winien znajdować się w aktach podmiotu, np. w aktach osobowych
pracownika. Nie ma potrzeby jego uwierzytelniania, czy potwierdzania w jednostkach
organizacyjnych urzędu celno-skarbowego ani uiszczania opłaty skarbowej.
Podmioty wysyłające i podmioty odbierające, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia,
powinny posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC. Wówczas osoba fizyczna, np.
właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ
spółki lub inna upoważniona osoba, oprócz założenia konto na PUESC (podstawowy poziom
dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski, znajdujące się pod adresem
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eformularze:
1) rejestracja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej,
2) rejestracja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi,
3) rejestracja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta
podmiotu
– zobacz KROKI 1-5 w „Instrukcji KROK PO KROKU”.
Uwierzytelnienie na PUESC polega na podaniu loginu, hasła oraz Id SISC podmiotu, czyli
17-znakowego numeru identyfikacyjnego, a czynności w rejestrze SENT winny być
wykonywane z „kontekstu podmiotu”, którą osoba reprezentuje.
Podmioty odbierające, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, powinny
posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC (rejestracja danych osoby fizycznej,
rejestracja danych podmiotu i rejestracja reprezentacji – uwierzytelnienie: login + hasło + Id
SISC podmiotu).
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art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami płynnymi (Dz. U. poz.
1658)

Uwaga!
Podmioty odbierające nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym osoby fizyczne,
rolnicy lub gminy, które są jednocześnie zużywającymi podmiotami olejowymi (ZPO),
uzupełniają zgłoszenia o informacje o odbiorze towaru (potwierdzają dostawy oleju opałowego
i zamykają zgłoszeń SENT):
- za pośrednictwem PUESC – winny posiadać jedynie podstawowy poziom dostępu do PUESC
(wymaga to założenia konta na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu
i hasła) albo
- z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC, np.
w aplikacji mobilnej.
Dodatkowe informacje:
Rozpatrywanie wniosków podpisanych profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym
trwa krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie
celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu weryfikacji tożsamości.
Rozpatrywanie
wniosków
o
rejestrację/aktualizację
danych
podmiotu
oraz
o rejestrację/aktualizację reprezentacji nie wymaga posiadania stosownego pełnomocnictwa
i opłaty skarbowej i trwa krócej, jeżeli złoży go osoba umocowana do samodzielnej
reprezentacji podmiotu w KRS, CEIDG, umowie spółki itp.
2. Rejestracja na potrzeby przesyłania zgłoszeń AKC-RU za pośrednictwem PUESC2
W przypadku wysyłania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych AKC-RU za pośrednictwem
PUESC, w celu uzyskania statusu zużywającego podmiotu olejowego (ZPO) lub
pośredniczącego podmiotu olejowego (PPO) wystarczające jest posiadanie jedynie
podstawowego poziomu dostępu do PUESC. Wymaga to założenia konta na PUESC
(uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła).

W przypadku dalszych pytań uprzejmie proszę o skorzystanie z usług HelpDesk, za
pośrednictwem formularza HelpDesk dostępnego po zalogowaniu do konta PUESC pod
adresem https://puesc.gov.pl lub pod numerem telefonu: +48 33 483 20 55.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi „e-Klient" zawarte są w „e-Klient - Instrukcja
elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług
się
pod
adresem
Systemu
Informacyjnego
Skarbowo-Celnego”,
znajdującej
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient.
Informacje o tym, jak założyć profil
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.
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dostępne

są

pod

adresem

art. 16b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.)

