SENT
W praktyce
pytania i odpowiedzi

1

Czy na stronie www.puesc.pl będzie weryfikacja (odnośnie rejestracji pieca) klientów, dla
których będziemy chcieli zgłosić SENT?
Weryfikacją pieca w schematach SENT będzie sprawdzanie poprawności lokalizacji przy
podanym nr pieca (w przypadku urządzeń stacjonarnych). Nie przewidywane są listy urządzeń
do weryfikacji.

2

Jak należy prawidłowo zarejestrować piec olejowy, który ogrzewa jednocześnie
mieszkanie właściciela i jego biuro, w którym prowadzi firmę?
Rozpatrujemy przypadek dostarczania paliwa olejowego do urządzenia grzewczego
stacjonarnego na zużycie własne, gdzie osoba fizyczna występuje jednocześnie w roli
właściciela mieszkania oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która to użytkuje
część nieruchomości jako biuro. W takim przypadku rejestrację jako Zużywający Podmiot
Olejowy i zgłoszenie do SENT powinien dokonać podmiot prowadzący działalność
gospodarczą.

3

Jak będzie wyglądało potwierdzanie dostawy kodem transakcyjnym? Czy kierowca musi
mieć przy sobie aplikację (jeżeli tak to jaką?), urządzenie do skanowania kodów?
Ministerstwo Finansów udostępniło w sklepie Google Play wersję testową aplikacji „SENT
Dostawy (EDU)” służącą do zamykania zgłoszeń SENT. Na razie aplikacja dostępna jest
jedynie dla systemu operacyjnego Android.

4

Czy pozostanie możliwość potwierdzania SENT na www.puesc.pl przy pomocy kodu
odbiorcy, jak dotychczas?
Tak, możliwość uzupełniania zgłoszeń z użyciem kodów odbiorcy pozostanie na platformie
PUESC.

5

Czy Klient może upoważnić dostawcę do potwierdzenia dostaw poprzez profil dostawcy
na PUESC? Jeśli tak, jakie są wymogi dotyczące tego upoważnienia?
Klient może upoważnić dostawcę do uzupełniania zgłoszeń w jego imieniu lub potwierdzania
dostaw. Wzór upoważnienia pisemnego jest dostępny do pobrania na platformie PUESC,
proces w przedmiotowym zakresie nie uległ zmianie po wejściu w życie nowelizacji.

6

Czy rolnik musi założyć zaawansowane konto na PUESC?
Rolnik prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do CEIDG, musi zarejestrować konto
zaawansowane na PUESC.

7

Czy należy zgłaszać do SENT Klientów ( będących rolnikami), którzy nie widnieją w
CEIDG, ale są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT na stronie
podatki.gov.pl?
Obowiązek zgłoszenia do rejestru zgłoszeń dotyczy przewozu towarów objętych systemem
monitorowania na podstawie ustawy i rozporządzeń w tym olejów opałowych o kodzie CN 2710
o ile objętość przewożonych olejów w przesyłce przekracza 500 litrów lub masa brutto
przekracza 500 kg. oraz paliw opałowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a) ustawy o podatku
akcyzowym bez względu na ich ilość w przesyłce.
Zwolnienie z rozliczania dostaw i transakcji oleju opałowego w SENT zgodnie z nowelizacją
obejmuje wyłącznie sprzedaż w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie
przekracza 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, gdy łączna ilości nie przekroczy
jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów przy zastosowaniu dalszych
zobowiązań nakładanych nowelizacją.

8

Czy przy przewozie paliw trzeba wpisywać kod odpadu? Jaki?
Paliwa opałowe objęte systemem monitorowania na podstawie ustawy i rozporządzeń nie
wchodzą w zakres definicji odpadu zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(z późniejszymi zmianami). W zgłoszeniu SENT pole to pozostaje bez uzupełnienia.

9

Czy na stronie www.puesc.pl będzie weryfikacja (rejestracji konta zaawansowanego)
Klientów podlegających podatkowi VAT, dla których będziemy chcieli zgłosić SENT?
Zgodnie z obowiązkiem rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zgłoszeń przewozu towarów(Dz. U. poz. 1849), to dla podmiotów odbierających,
został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych SkarbowoCelnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli
17-znakowego numeru identyfikacyjnego. Na podmiocie odbierającym spoczywa obowiązek
zarejestrowania i posiadania zaawansowanego poziomu dostępu do platformy PUESC.
Podmiot wysyłający nie ma obowiązku wpisywania ID odbiorcy do zgłoszenia (ustawa
o systemie monitorowania… art. 5, ust. 2). Nie przewidywane są listy podmiotów do weryfikacji.

10

Czy występując jako ZPO –zużywający podmiot olejowy do SENT ma być zgłoszona
Gmina czy też jednostki organizacyjne Gminy tj. szkoły, ośrodki zdrowia.
Rejestrację jako ZPO i zgłoszenie do SENT dokonuje Gmina. Gmina może ustanowić
reprezentantów do odbioru (np. kierowników jednostek organizacyjnych).

11

Czy SENT opałowy tak jak dotychczas w ustawie o monitorowaniu dopuszcza 10%
tolerancję na + lub – czy też litry mają być dokładnie określone.
W Ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego
i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, nie zmieniono dotychczasowych
regulacji w tym zakresie, zatem nadal obowiązuje art. 23 Ustawy z dnia 09.03.2017 r.
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, który stanowi iż "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 %", zatem dopuszcza się łączną tolerancję maksymalnie w zakresie
10%.

Spółka ORLEN Paliwa nie jest instytucją prawa publicznego, wobec czego nie może udzielać porad
prawnych, wiążących Strony opinii oraz profesjonalnego doradztwa w zakresie zachodzących zmian
prawnych służących podmiotom zewnętrznym. Wszelkie informacje jakie są do Państwa kierowane
mają charakter jedynie informacyjny i służą integracji podmiotów zajmujących się branżą paliwową
w ramach wymiany doświadczeń. Aby otrzymać wiążącą opinię należy zwrócić się indywidualnie
do właściwych instytucji publicznych zajmujących się kwestiami podatkowymi i skarbowo-celnymi,
tj. Krajowa Administracja Skarbowa, czy Ministerstwo Finansów.

