
Toruń, 22 czerwca 2017 r.

„Pakiet Przewozowy”   - SENT
- Ustawa o systemie monitorowania         
drogowego przewozu towarów



Agenda

▪ Wprowadzenie
✓ Zakres regulacji SENT i nowelizacja
✓ Rozumienie pojęcia „przewoźnik” i „przewóz” wg SENT

▪ Obowiązki przewoźników na gruncie SENT
✓ Uzupełnianie, dokonywanie, aktualizacja zgłoszeń
✓ Rejestracja w PUESC / e-KLIENT
✓ Obowiązki związane z przewozem (przewoźnik vs. kierujący)
✓ Towary objęte SENT

▪ Kontrole i kary

▪ Problemy praktyczne
✓ Zbyt szybkie 
✓ Odpowiedzialność za dokonanie i prawidłowość zgłoszenia
✓ Ryzyka dotyczące kontroli (błędy kierujących)
✓ Utrudnienia logistyczne i transport intermodalny
✓ Obieg informacji
✓ Upoważnienia dot. SENT
✓ Przewoźnicy zagraniczni
✓ Ryzyka „dookoła SENTowe” na przykładzie „ryzyka zbiornikowego”
✓ PUESC vs. dostępne aplikacje

▪ Rekomendacje
✓ Przeszkolenie kadry w zakresie zgłoszeń / kierowców
✓ Umowy dot. przewozu
✓ Narzędzia komunikacji  - PentaSENT



Stan prac



Stan prac



Stan prac



Stan prac



Towary objęte monitorowaniem



Towary objęte monitorowaniem



„przewoźnik”, „przewóz” i „kierujący”



Definicje

9) przewóz towarów - przemieszczenie towaru na lub przez terytorium 
kraju środkiem transportu po drodze publicznej, z uwzględnieniem 
postojów wymaganych podczas tego przemieszczania, przeładunku 
oraz rozładunku;

8) przewoźnik - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą 
działalność gospodarczą, wykonującą przewóz towarów;

2) kierujący - osobę fizyczną, która kieruje środkiem transportu;



Obowiązki przewoźników
- uzupełnianie, 
- dokonywanie, 
- aktualizacja zgłoszeń



Przewóz rozpoczynający się w RP

▪ Zgłoszenia dokonuje podmiot 
wysyłający.

▪ Zgłoszenie przed rozpoczęciem 
przewozu. 

▪ Zgłaszający uzyskuje numer 
referencyjny i przekazuje:

▪ przewoźnikowi,

▪ jeśli dostawa w rozumieniu 
VAT (nie WDT / eksport) 
również podmiotowi 
odbierającemu.

Numer referencyjny jest ważny 
10 dni od dnia jego nadania!



Przewóz rozpoczynający się w RP

przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem 
przewozu towaru uzupełnić zgłoszenie o:
1) dane przewoźnika obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

2) NIP albo VAT UE przewoźnika;

3) numery rejestracyjne środka transportu;

4) datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru;

5) planowaną datę zakończenia przewozu towaru;

6) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu 
ustawy o transporcie drogowym, o ile są wymagane;

7) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce 
zakończenia przewozu na terytorium kraju;

8) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego 
przewożonemu towarowi.

https://sip.lex.pl/#/dokument/16915749?cm=DOCUMENT


Przywóz do RP z zagranicy

przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem 
przewozu towaru na terytorium kraju uzupełnić 
zgłoszenie o:
1) dane przewoźnika obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

2) NIP albo VAT UE przewoźnika;

3) numery rejestracyjne środka transportu;

4) miejsce i datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju;

5) planowaną datę zakończenia przewozu towaru;

6) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu 
ustawy o transporcie drogowym, o ile są wymagane;

7) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego 
przewożonemu towarowi.



Tranzyt

przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu 
towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego 
zgłoszenia:

1) dane przewoźnika obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

2) NIP albo VAT UE przewoźnika,  jeżeli jest obowiązany go posiadać;

3) dane nadawcy towarów obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

4) dane odbiorcy towarów obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

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



Tranzyt

przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu 
towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego 
zgłoszenia:

6) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;

7) planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;

8) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 
towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru;

9) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi;

10) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu ustawy o transporcie 
drogowym, o ile są wymagane;

11) numery rejestracyjne środka transportu

https://sip.lex.pl/#/dokument/16915749?cm=DOCUMENT


Aktualizacja zgłoszeń

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 dokonuje aktualizacji zgłoszenia, podając informację o
odstąpieniu od przewozu towaru.



PUESC 

dokonane przez:
▪ przedstawiciela ustawowego
▪ pełnomocnika- pociąga za 

sobą skutki dla 
reprezentowanego



PUESC



PUESC



Rejestracja na PUESC



Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - rejestracja

dokonane przez:
▪ przedstawiciela ustawowego
▪ pełnomocnika- pociąga za 

sobą skutki dla 
reprezentowanego



Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - rejestracja



Obowiązki przewoźników
- vs. obowiązki kierujących



Przewoźnik vs. inni uczestnicy SENT

Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających
zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu
zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia albo tzw. MMki.

Przewoźnik, przed rozpoczęciem przewozu towaru, jest obowiązany przekazać
kierującemu numer referencyjny, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie
przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo tzw. MMkę.

Kierujący, w momencie rozpoczęcia przewozu towaru, jest obowiązany posiadać numer
referencyjny, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu
zastępującego zgłoszenie albo tzw. MMkę.

W przypadku nieotrzymania przez kierującego numeru referencyjnego, dokumentu
zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie
albo MMki, kierujący jest obowiązany odmówić rozpoczęcia przewozu towaru.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
ZGŁOSZENIE



Towary objęte monitorowaniem



Jakie towary mają podlegać SENT - CN?

▪ 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy,

▪ 2707,

▪ 2710,

▪ 2905,

▪ 2917,

▪ 3403,

▪ 3811,

▪ 3814 zawierające alkohol etylowy,

▪ 3820 zawierające alkohol etylowy,

▪ 3824,

▪ 3826,

Towary objęte monitorowaniem



Towary objęte monitorowaniem

MF:  rezygnacja z 
kolejnego kryterium: 
wartości pow. 100 000 zł

Jakie towary mają podlegać SENT - CN?

[…] jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych
tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość
przekracza 500 litrów, z uwzględnieniem pkt 2 lit. b

SYSTEMOWI MONITOROWANIA […] NIE PODLEGA
PRZEWÓZ TOWARÓW OBJĘTYCH POZYCJAMI CN:

▪ 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w op. jedn.
nie większych niż 5 litrów,

▪ 2710 w op. jedn. nie większych niż 11 litrów,

▪ 2905 w op. jedn. nie większych niż 11 litrów

▪ 3403 w op. jedn. nie większych niż 16 litrów

▪ 3811 w op. jedn. nie większych niż 16 litrów

▪ 3820 zaw. alkohol etylowy w op. jedn. nie
większych niż 16 litrów

niezależnie od 
liczby opakowań



Towary objęte monitorowaniem

Jakie towary mają podlegać SENT?

▪ alkohol całkowicie skażony […] w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi:

▪ susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczony
znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;

▪ towarów innych [… ] określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8
(rozporządzenia Ministra Finansów).

dla przesyłek w opakowaniach 
jednostkowych powyżej 5 litrów 
niezależnie od liczby opakowań

dla przesyłek o objętości  
powyżej 500 litrów



Towary objęte monitorowaniem

Jak liczyć limity wg SENT?

▪ Przez przesyłkę, rozumie się:

✓ określoną ilość towarów

✓ tego samego rodzaju

✓ przewożoną od jednego nadawcy towaru

✓ do jednego odbiorcy towaru,

✓ do jednego miejsca dostarczenia towaru,

✓ jednym środkiem transportu.



Towary objęte monitorowaniem



Ustawa SENT – brak wyłączenia dla opakowań jednostkowych dla
pozycji CN 3814

ALE:

Towary objęte monitorowaniem

Wprowadzenie wyłączeń dla opakowań 
jednostkowych dla CN 3814 w drodze nowelizacji 

ustawy SENT…?



Towary objęte monitorowaniem



Towary objęte monitorowaniem



Towary objęte monitorowaniem

Wyłączenie z 
obowiązku zgłaszania 

do systemu SENT 
betonów, cementów, 
dodatków do zapraw

TOWARY „WRAŻLIWE”



Towary objęte monitorowaniem



Towary objęte monitorowaniem

Zawartość alkoholu 
całkowicie skażonego 

powyżej 1,2% objętości



Towary objęte monitorowaniem
- rozumienie „przesyłki” i kazusy



Przesyłka wg SENT  - kazusy

Stan faktyczny:

✓ Dostawca planuje dostawę (jeden pojazd dostawczy):

▪ 1) 20 opakowań 11 litrowych olejów smarowych do Klienta K1

▪ 2) 20 opakowań 20 litrowych olejów smarowych do Klienta K2

Jakie zgłoszenia powinien zgłosić do SENT?
✓ 1) poniżej limitu obj. dla opakowań

✓ 2) łącznie poniżej 500 kg / 500 litrów



Przesyłka wg SENT  - kazusy

Stan faktyczny:

✓ Dostawca planuje dostawę (jeden pojazd dostawczy):

▪ 1) 20 opakowań 11 litrowych olejów smarowych do Klienta K1

▪ 2) 20 opakowań 20 litrowych olejów smarowych do Klienta K1

Jakie zgłoszenia powinien zgłosić do SENT?
✓ 1) poniżej limitu obj. dla opakowań

✓ 2) łącznie poniżej 500 kg / 500 litrów

Ale łącznie przewożone towary do Klienta K1, to ponad 500 litrów / 500 kg

Argumenty za brakiem zgłoszenia!



Przesyłka wg SENT  - kazusy

Stan faktyczny:

✓ Dostawca planuje dostawę (jeden pojazd dostawczy):

▪ 1) 100 opakowań 11 litrowych olejów smarowych do Klienta K1

▪ 2) 10 opakowań 20 litrowych olejów smarowych do Klienta K1

Jakie zgłoszenia powinien zgłosić do SENT?
✓ 1) poniżej limitu obj. dla opakowań

✓ 2) łącznie poniżej 500 kg / 500 litrów

Ale łącznie przewożone towary do Klienta K1, to ponad 500 litrów / 500 kg

Argumenty za brakiem zgłoszenia!



Przesyłka wg SENT  - kazusy

Stan faktyczny:

✓ Dostawca planuje dostawę (jeden pojazd dostawczy):

▪ 1) 2 opakowania każde po 240 kg (300 litrów) olejów smarowych do
Klienta K1

▪ 2) 10 opakowań 20 litrowych preparatów smarowych do Klienta K2

Jakie zgłoszenia powinien zgłosić do SENT?

✓ 1) przekroczenie ponad 500 kg (zgłoszenie - mimo, że poniżej 500 litrów)

✓ 2) łącznie poniżej 500 kg / 500 litrów



Przesyłka wg SENT  - kazusy

Stan faktyczny:

✓ Dostawca planuje dostawę (jeden pojazd dostawczy):

▪ 1) 250 litrów oleju opałowego do Klienta K1

▪ 2) 300 litrów benzyny silnikowej do Klienta K1

▪ 3) 10 opakowań 20 litrowych preparatów smarowych do Klienta K2

Jakie zgłoszenia powinien zgłosić do SENT?
✓ 1) i 2) przekroczenie ponad 500 kg - rodzaj wyrobu to pozycja CN (nie kod CN)

✓ 3) łącznie poniżej 500 kg / 500 litrów



Przesyłka wg SENT  - kazusy

Stan faktyczny:

✓ Dostawca planuje dostawę (jeden pojazd dostawczy):

▪ 1) 32 opakowań 15 kilogramowych preparatów smarowych do Klienta
K1

▪ 2) 300 kilogramów preparatów smarowych do Klienta K1

▪ 3) 10 opakowań 30 litrowych olejów smarowych do Klienta K1

Jakie zgłoszenia powinien zgłosić do SENT?
✓ 1) Co prawda masa poniżej 500 kg, ale przekroczenie objętości 500 litrów

✓ 2) Co prawda samodzielnie poniżej 500kg/litrów, ale konieczne wykazanie łącznie z
punktem 1, tj. powyżej 800 litrów jednej przesyłki

✓ 3) Nie raportujemy, ponieważ inna pozycja CN i poniżej 500 litrów



Przesyłka wg SENT  - kazusy

Stan faktyczny:

✓ Dostawca planuje dostawę (jeden pojazd dostawczy):

▪ 1) 30 opakowań 15 litrowych olejów smarowych do Klienta K1

▪ 2) 2 beczek po 250 litrów olejów smarowych do Klienta K2

▪ 3) 5 beczek po 100 litrów olejów smarowych do Klienta K3

▪ 4) 2 beczek po 300 litrów do Klienta K4, jednej do zakład A, drugiej
do zakładu B.

Jakie zgłoszenia powinien zgłosić do SENT?

✓ W żadnym przypadku przesyłka nie przekracza 500 kg / 500 litrów



Wyłączenia z obowiązku monitorowania



Wyłączenia z obowiązku monitorowania

których przewóz nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu
VAT, jeżeli przewozowi towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie
międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów

Wyłączone z systemu 
monitorowania są 

towary

przewożone przez operatorów pocztowych w 
paczkach pocztowych

objęte: procedurą celną tranzytu, składowania, 
odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu

objęte powrotnym wywozem

przemieszczane w EMCS

Wyłączenia z zakresu monitorowania SENT



Wyłączenia z obowiązku monitorowania

których przewóz nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu
VAT, jeżeli przewozowi towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie
międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów

Wyłączone z systemu 
monitorowania są 

towary

przewożone przez operatorów pocztowych w 
paczkach pocztowych

objęte: procedurą celną tranzytu, składowania, 
odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,

objęte powrotnym wywozem;

przemieszczane w EMCS

Wyłączenia z zakresu monitorowania SENT

14) paczka pocztowa - przesyłka rejestrowana, niebędąca 
przesyłką listową, o masie do 20 000 g i wymiarach:
a) z których żaden nie może przekroczyć 2000 mm albo
b) które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i 
największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 
długość;



Wyłączenia z obowiązku monitorowania

których przewóz nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu
VAT, jeżeli przewozowi towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie
międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów

Wyłączone z systemu 
monitorowania są 

towary

przewożone przez operatorów pocztowych w 
paczkach pocztowych

objęte: procedurą celną tranzytu, składowania, 
odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,

objęte powrotnym wywozem;

przemieszczane w EMCS

Wyłączenia z zakresu monitorowania SENT

19) przesyłka kurierska - przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną lub paczka 
pocztowa, przyjmowana, sortowana, przemieszczana i doręczana w sposób łącznie 
zapewniający:
a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy,
b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia,
c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w 
regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług 
pocztowych,
d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej 
do odbioru,
e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub 
elektronicznej;



Wyłączenia z obowiązku monitorowania

Wyłączenia z zakresu monitorowania SENT - zmiana w druku 1244

7. 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.

SENAT DOPRECYZOWANIE, CO MA ZAWIERAĆ DOKUMENT MM, TJ.

▪ DANE PODMIOTU, MIĘDZY LOKALIZACJAMI KTÓREGO NASTĘPUJE PRZEWÓZ

▪ DANE TOWARU, DANE MIEJSCA PRZEZNACZENIA



Wyłączenia z obowiązku monitorowania

„7.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.



Kontrole i kary



Kontrola (1)

▪ dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia;

▪ zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym;

▪ posiadania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i 

potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu MM, 

Kontrola przewozu towarów polega na sprawdzeniu 
przestrzegania obowiązków w zakresie:



Kontrola (2)

KONTROLA

Badanie 
próbek

Oględziny 
towaru

Weryfikacja 
danych z 

dokumentów



Kontrola (3)

Kontrola wykonywana przez:

służby celno-skarbowe

ITD

Policję

straż graniczną

▪ okazać wymagane dokumenty;
▪ podać numer referencyjny albo udostępnić dokument

zastępujący zgłoszenie lub dokument MM;
▪ umożliwić Kontrolującemu oględziny towaru i pobór

próbek.

Kierowca zobowiązany:

To Kontrolujący 
„wspina się na 

cysternę”!



Kontrola (6)

W przypadku:

stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli lub 
na żądanie kontrolowanego,

pobrania próbki towaru,

nałożenia zamknięć urzędowych 

kontrolujący 
sporządza 
protokół



Kontrola (7)

Kontrola

Stwierdzono, że:
▪ towar nie odpowiada towarowi wskazanemu w 

zgłoszeniu, co do:
▪ rodzaju, 
▪ ilości, 
▪ masy lub 
▪ objętości 

▪ przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem, 

Ujawniono niedokonanie zgłoszenia - przewóz może być 
kontynuowany po przesłaniu zgłoszenia i uzyskaniu 
numeru referencyjnego.

na środek transportu lub 
towar mogą zostać 

nałożone zamknięcia 
urzędowe.

Jaka forma?  Czy 
wystarczy 

„podejrzenie”?



Zamknięcie urzędowe 

Zamknięcie 
urzędowe

Przewoźnik przedstawia 
środek transportu do 

oddziału celnego urzędu 
celno-skarbowy

Zdjęcie zamknięcia

Oddział zlokalizowany najbliżej 
miejsca zakończenia przewozu 

towaru na terytorium kraju

Regulacja przeniesiona z projektowanego rozporządzenia
Na wniosek ITD. /podobnie poniższe przepisy/ Zgodnie z 
wyrokiem TK z 2012 r. dot. systemu viatoll. Zmiana na RM.



Zamknięcie urzędowe - kaucja 

Zamknięcie 
urzędowe

▪ Pobiera się kaucję - 1000 zł:
▪ gotówkowa (za pokwitowaniem),
▪ za pomocą instrumentu płatniczego.

▪ Przechowywana na nieoprocentowanym 
wyodrębnionym rachunku bankowym.

▪ Po 3 dniach roboczych przekazywana jest 
na rachunek bankowy wyznaczonego 
urzędu skarbowego.

▪ Zwracana na rachunek bankowy w ciągu 7 
dni od usunięcia zamknięcia.

▪ Kaucja nie podlega zwrotowi, jeżeli w ciągu 30 dni od 
daty kontroli nie dopełniono obowiązku przedstawia 
środka transportu do oddziału celnego.

▪ Stanowi ona wówczas dochód budżetu państwa. 



Kontrola SENT cd.



Kontrola SENT cd.



Kontrola SENT cd.



Kontrola SENT cd.



Kontrola SENT cd.



Zatrzymanie (1)

Jeżeli:

▪ ujawniono niedokonanie 
zgłoszenia, 

▪ nie zostanie przedstawiony przez 
kierującego numer referencyjny 
dla dokonywanego przewozu 
towaru, dokument zastępujący 
zgłoszenie i potwierdzenie 
przyjęcia dokumentu 
zastępującego zgłoszenie,

środek transportu lub towar może zostać zatrzymany



Zatrzymanie (2)

(które spełnia warunki 
przechowywania towarów)

Zatrzymanie 
środka transportu 

z towarem

Środek transportu jest 
kierowany lub wysyłany 

do najbliższego 
wyznaczonego miejsca

Do czasu ustalenia podmiotu posiadającego 
prawo dysponowania towarem jak właściciel 
i złożenia zgłoszenia.

Nieustalenie podmiotu posiadającego prawo 
dysponowania towarem jak właściciel w ciągu 
60 dni od zatrzymania  orzeka się przepadek 
na rzecz Skarbu Państwa

W przypadku towarów 
niebezpiecznych 
termin może być 

skrócony

Dla towarów łatwo 
psujących się to 3 dni



Opłata

Opłatę pobiera się za:

▪ Usunięcie środka transportu,

▪ Strzeżenie środka transportu,

▪ Przechowywanie środka transportu,

Wysokość opłaty ustala w drodze 
postanowienia dyrektor izby 
skarbowej właściwy dla miejsca gdzie 
został skierowany lub usunięty 
środek transportu lub towar.

Na postanowienie służy zażalenie.

Po jej uiszczeniu następuje:
▪ zwrot środka transportu 
▪ zwrot towaru



Opłata

Maksymalna wysokość stawek opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie: 

Na postanowienie służy zażalenie.

środek transportu: Za co? Ile?

o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t 

za usunięcie 476 zł

za każdą dobę przechowywania i strzeżenia 39 zł

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 
t

za usunięcie 594 zł

za każdą dobę przechowywania i strzeżenia 51 zł

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 
t 

za usunięcie zł 841 zł

za każdą dobę przechowywania i strzeżenia 73 zł

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t 

za usunięcie 1239 zł

za każdą dobę przechowywania i strzeżenia 133 zł

przewożący materiały 
niebezpieczne 

za usunięcie 1508 zł

za każdą dobę przechowywania i strzeżenia 196 zł

towar za usunięcie 1508 zł

za każdą dobę przechowywania i strzeżenia 4 zł za 1 m3

albo 0,80 zł za 1 m2
powierzchni magazynowej.

Zmieniane w każdym roku kalendarzowym



Kary w systemie SENT



Kary (1)

▪ Niedokonanie zgłoszenia przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub 
stwierdzenie, że towar nie odpowiada zgłoszeniu  - kara pieniężna 46% 
wartości netto towaru  - nie mniej niż 20 tys. zł.

▪ Rozbieżności ilościowe  - 46% wartości „różnicy” – nie mniej niż 20 tys. zł.

▪ W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego albo 
podmiotu odbierającego lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio 
podmiotu wysyłającego albo podmiotu odbierającego, organ może odstąpić od 
nałożenia kary pieniężnej.

BRAK AKTUALIZACJI DANYCH - KARA 10 000 zł.

Kary:



Kary (1)

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.

Gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia na przewoźnika nakłada się karę 
pieniężną w wysokości 5000 zł.
Gdy podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik:
1) nie wykona obowiązku aktualizacji zgłoszenia,
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.

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez 
kierującego bez numeru referencyjnego […] kierujący podlega karze grzywny w 
wysokości od 5000 do 7500 zł.



Kiedy zgłoszone dane są prawidłowe

Dane 
dotyczące objętości

Dane 
dotyczące 

ilości

Dane 
dotyczące 

masy

+/-10% wskazanej ilości, 
objętości, masy 
wskazanej w zgłoszeniu

Tj. muszą 
„wszystkie 3” 

parametry mieścić 
się w limicie!



Kary (6)

▪ Zwrot środka transportu wraz z towarem z wyznaczonego miejsca
następuje po uiszczeniu kary pieniężnej albo kaucji w wysokości
równej wysokość tej kary oraz opłat ustalonych w postanowieniu.

▪ W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej w ciągu 60 dni od dnia,
w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna,
do środka transportu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
egzekucji należności pieniężnych z ruchomości do odnośnika



Kary (7)

▪ Kontrolujący, o którym mowa w art. 13 ust. 4, który ujawni naruszenie, za
które ustawa przewiduje karę pieniężną, przekazuje dokumenty z
przeprowadzonej kontroli przewozu towarów naczelnikowi urzędu celno-
skarbowego właściwemu ze względu na miejsce kontroli przewozu
towarów.

▪ 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.

Tylko NUS nakłada kary

Dziwna właściwość (inna 
niż akcyza)



Kary (8)

▪ Jeżeli przewoźnik ma siedzibę w państwie, z którym Polska nie jest związana
umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności
[…] kontrolujący pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze
pieniężnej.

▪ W przypadku nieuiszczenia kaucji, środek transportu wraz z towarem jest
kierowany albo usuwany do najbliższego wyznaczonego miejsca.

▪ Zwrot środka transportu wraz z towarem z wyznaczonego miejsca, z wyjątkiem art.
16 ust. 3–6, następuje po uiszczeniu kary pieniężnej, albo kaucji w wysokości
równej wysokości tej kary oraz opłat ustalonych w postanowieniu.

▪ W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej w ciągu 60 dni od dnia, w którym
decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna, do środka transportu
stosuje się odpowiednio przepisy PEgzA

Nie tylko NUS!



CZY SENT SIĘ UTRZYMA?



Problemy praktyczne dot. SENT u przewoźników



Problemy praktyczne dotyczące SENT u przewoźników

✓ Zbyt szybkie potwierdzanie przez podmioty odbierające

✓ Odpowiedzialność za dokonanie i prawidłowość zgłoszenia

✓ Ryzyka dotyczące kontroli (błędy kierujących)

✓ Utrudnienia logistyczne i transport intermodalny

✓ Obieg informacji (np. do podwykonawców / przewóz zagr.)

✓ Upoważnienia dot. SENT

✓ Przewoźnicy zagraniczni

✓ Ryzyka „dookoła SENTowe” na przykładzie „ryzyka 
zbiornikowego”

✓ PUESC vs. dostępne aplikacje



Rekomendacje dot. SENT u przewoźników



Rekomendacje

✓Przeszkolenie kadry w zakresie zgłoszeń / 
kierowców

✓Umowy dot. przewozu
✓Narzędzia komunikacji  - PentaSENT



Rekomendacje

www.pentasent.pl



Rekomendacje



Rekomendacje



Rekomendacje



Rekomendacje



O KDCP
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KDCP – Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis 
– podmiot, który zrzesza doradców podatkowych, radców prawnych i prawników wyróżniających się 
unikalnym i bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego, w szczególności w 
zakresie podatku akcyzowego oraz doradztwa celnego. 

Krzysztof Rutkowski został uznany za najlepszego doradcę podatkowego 2015 r. w podatku
akcyzowym zarówno według w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej, jak i według X Ogólnopolskiego
Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej.

Wyróżnienia KDCP w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej za rok 2015

O KDCP



▪ Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. 

▪ Najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy w 2015 r. według rankingu Dziennika 
Gazeta Prawna oraz Najlepszy specjalista w zakresie akcyzy w 2015 r. według X 
Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej. 

▪ Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań 
podatkowych

▪ W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej 
współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young

▪ Doradca w zakresie akcyzy i opłaty paliwowej dla największych polskich i zagranicznych 
podmiotów z branż paliwowej, alkoholowej, energetycznej, tytoniowej, chemicznej i 
automotive

▪ Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – vice Przewodniczący 
Grupy Akcyzowej

▪ Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i 
procedury podatkowej oraz prelegent na konferencjach naukowych i branżowych

▪ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i 
Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również 
podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Krzysztof Rutkowski  - Partner w KDCP 
tel. kom. 602 489 214
email: krzysztof.rutkowski@kdcp.pl
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O KDCP
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KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis Sp. z o.o. 
Adres: ul. Śniadeckich 17  |  00-654 Warszawa, tel. +48 22 243 25 00  |  e-mail: kancelaria@kdcp.pl  | www.kdcp.pl

Dziękujemy za uwagę!
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