
     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Poz. 626 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi 

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewo-

zu 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 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz 

zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1658) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku przewozu paliw opałowych uzupełnienie zgłoszenia przez podmiot odbierający o informacje, 

o których mowa w art. 5 ust. 6 albo art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego 

i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej „ustawą”, może odbyć się również 

z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC.”; 

2) w § 5: 

a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podmiotu odbierającego będącego: 

1) zużywającym podmiotem olejowym nieprowadzącym działalności gospodarczej; 

2) osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzą-

cą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub 

nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) – jeżeli uzupełnienie zgłoszenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2, o informację o odbiorze towaru odbywa się z wykorzystaniem kodów transakcyjnych genero-

wanych za pośrednictwem PUESC.”; 

3) w załączniku do rozporządzenia: 

a) odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„
1) 

Wypełnia się: 

– w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, 

– w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia, 

– od dnia 1 sierpnia 2020 r., w przypadku podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenie o informa-

cje o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.”, 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ‒ finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265). 
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b) zdanie trzecie objaśnienia pola 2 i 10 otrzymuje brzmienie: 

„Od dnia 1 sierpnia 2020 r. podmiot odbierający wypełnia pole 10 w celu uzupełniania zgłoszenia o informację 

o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.”. 

§ 2. 1. Do dnia 31 lipca 2020 r. uwierzytelniania podmiotu odbierającego z podaniem unikatowego, 17-znakowego 

numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC nie stosuje się do podmiotów odbierających, jeżeli uzupeł-

niają zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-

-butanu. 

2. Uwierzytelnianie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podmiotu odbierają-

cego, który uzupełniał zgłoszenie w sposób określony w ust. 1, uznaje się za prawidłowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: T. Kościński 
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