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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 października 2019 r.
Poz. 1873

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA F INANSÓ W 1)
z dnia 17 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu
w zgłoszeniu przewozu towarów
Na podstawie art. 7c ust. 2 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 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających
wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. poz. 1663 oraz z 2019 r. poz. 301) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:
„§ 3b. W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy, w przypadku przewozu towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, będących przedmiotem dostawy towarów,
importu towarów albo wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostarczonych do:
1)

stacji paliw ciekłych, o której mowa w art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.2)), podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o:
a)

stany liczników ze wszystkich dystrybutorów, z których są wydawane te towary, odczytane bezpośrednio
przed załadunkiem towarów do zbiornika,

b) numery fabryczne dystrybutorów, o których mowa w lit. a,
c)
2)

objętość towaru, który został dostarczony do miejsca dostarczenia, wyrażoną w litrach;

innego miejsca niż stacja paliw, o której mowa w art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne, podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o objętość towaru, który został dostarczony do miejsca
dostarczenia, wyrażoną w litrach.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
Minister Finansów: wz. M. Morawiecki

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ‒ finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524 i 1556.

