Nowe rozwiązania w rozporządzeniach Ministra Finansów wydanych na podstawie
ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.).
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu
towarów (Dz. U. poz. 1487).
Obowiązek rejestracji z wykorzystaniem usługi „e-Klient”
Do przesyłania, uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia niezbędna jest rejestracja podmiotu
na PUESC i uwierzytelnienie użytkownika poprzez podanie identyfikatora użytkowania (login)
i hasła. Do przesyłania lub aktualizacji zgłoszenia przez podmiot wysyłający albo podmiot
odbierający oraz uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru przez podmiot odbierający
dodatkowo wymagana jest rejestracja podmiotu z wykorzystaniem usługi „e-Klient”, świadczonej
przez Krajową Administrację Skarbową (§ 5 rozporządzenia). Zasada ta nie dotyczy przewoźników.
Instrukcja rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz
instrukcja rejestracji „e-Klient” udostępnione są pod adresem: https://puesc.gov.pl/e-przewoz
Dokonywanie wielu zgłoszeń w sposób zbiorczy (w tzw. handlu obwoźnym) - dotyczy przewozu
drogowego
Podmiot wysyłający, który jest jednocześnie przewoźnikiem albo działa w imieniu przewoźnika
i dokonuje jednym środkiem transportu przewozu towarów objętych pozycją CN 2710 (paliwo/olej
opałowy), będących przedmiotem co najmniej dwóch dostaw towarów następujących bezpośrednio
po dostawie tych towarów ze składu podatkowego, może przesłać zgłoszenia do rejestru zgłoszeń
w sposób zbiorczy (§ 7 rozporządzenia).
Jedno zgłoszenie na więcej niż 1 środek transportu (wagon) - dotyczy przewozu kolejowego
Wprowadzono możliwość przesyłania do rejestru jednego zgłoszenia w przypadku, gdy przewóz
jednego rodzaju towaru jest realizowany jednym pociągiem, więcej niż jednym środkiem transportu
kolejowego (np. kilkoma wagonami), od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru,
do jednego miejsca dostarczenia towaru. Przepis ten nie dotyczy produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(§ 8 rozporządzenia).
Rozporządzenie weszło w życie 7 sierpnia 2018 r.
Przepisy przejściowe
1. Obowiązek rejestracji z wykorzystaniem usługi „e-Klient” dla podmiotu wysyłającego albo
podmiotu odbierającego przesyłającego/aktualizującego zgłoszenie wchodzi w życie 1 maja
2019 r.
2. Obowiązek rejestracji z wykorzystaniem usługi „e-Klient” dla podmiotu odbierającego
uzupełniającego zgłoszenie o informację o odbiorze towaru wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r.

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których
przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
(Dz. U. poz. 1427).
Bibułka papierosowa i taśma formująca
Rozporządzeniem objęto towary stosowane w produkcji papierosów takie jak: bibułka papierosowa
(CN 4813) i taśma formująca (CN 5910) przewożone w przesyłkach przekraczających 10 kg.
Towary zawierające alkohol etylowy
Rozporządzeniem objęto przewóz towarów (produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi),
bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej
objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości, skażony mieszaniną alkoholu

izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium, lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego
i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym. Np. produkty biobójcze.
Rozporządzenie wchodzi w życie 25 września 2018 r.

3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych
obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1460).
Paliwo/olej napędowy bezpośrednio ze stacje paliw
Przewóz towarów objętych pozycją CN 2710, będących przedmiotem dostawy towarów,
dokonywanej ze stacji paliw ciekłych zgodnie z udzieloną koncesją na obrót paliwami ciekłymi,
został wyłączony z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń. Wyłączenie to jest
stosowane pod warunkiem przewozu towarów bezpośrednio po dokonaniu ich dostawy, którą
dokumentuje faktura lub w przypadku częściowej dostawy towarów, fakturowanej okresowo, inny
dokument potwierdzający wydanie towarów w ramach takiej dostawy.
Oleje smarowe i syntetyczne oleje silnikowe
Z obowiązku zgłaszania do rejestru zwolniono niektóre towary z pozycji CN 2710, tj. wyłącznie
mineralne oleje silnikowe z pozycji 2710 19 81 przewożone w opakowaniach jednostkowych,
których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów. Zasada ta dotyczy
także syntetycznych olejów silnikowych z pozycji 3403 19 91 (zgodnie ze Wspólną Taryfą Celną
z 2007 r.).
Kwas tereftalowy
Z obowiązku zgłaszania do rejestru zwolniono kwas tereftalowy z pozycji CN 2917 36 00, tj. związek
chemiczny z grupy kwasów aromatycznych w postaci białego proszku.
Odbiór paliwa do statków powietrznych i morskich
Przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 (odpowiednio paliwa lotniczego typu JET albo paliwa
żeglugowego) będących przedmiotem dostawy towarów bezpośrednio do statków powietrznych
albo statków morskich został wyłączony z obowiązku uzupełniania zgłoszenia o informację
o odbiorze towaru (art. 5 ust. 5 wyżej powołanej ustawy) pod warunkiem potwierdzenia odbioru tych
towarów na dokumencie dostawy.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.

4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych
danych wskazywanych w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. poz. 1663).
Stawka VAT
Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie obowiązku wskazania w zgłoszeniu przewozu towarów,
dodatkowych danych w postaci stawki podatku od towarów i usług, w przypadku przewozu olejów
roślinnych. Wskazanie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług w momencie dokonania
zgłoszenia przewozu będzie obowiązkiem podmiotu wysyłającego albo podmiotu odbierającego.
Reguła ta nie dotyczy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy albo
eksportu przez ich wytwórców, o ile są jednocześnie wytwórcami tego produktu.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 października 2018 r.

5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia
naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężne (Dz. U. poz. 1141),
Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim został
wyznaczony do nakładania kar pieniężnych w przypadku stwierdzenia naruszeń podlegających karze

pieniężnej z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów przez
podmioty:
a) które mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego albo
b) które mają siedzibę na terytorium państwa trzeciego albo
c) nie można ustalić właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego do jej nałożenia.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 czerwca 2018 r.

Uwaga!
Pozostałe wyłączenia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz.
1460)

