
INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe 

TRACOM Sp. z o.o. 

w zakresie realizacji obowiązków podmiotów zużywających
OLEJ OPAŁOWY 

®



UWAGA!!!

Obowiązki wskazane w niniejszej prezentacji dotyczą 

wszystkich podmiotów zużywających olej opałowy

(także osób nieprowadzących działalności gospodarczej)

bez względu na ilość



UWAGA!!!

 wypełnienie wszystkich obowiązków jest warunkiem skorzystania z 
preferencyjnej stawki akcyzy

brak wypełnienia obowiązków = podwyższona akcyza i kary

 po rozpoczęciu stosowania przepisów, sprzedawca nie będzie odbierał 
papierowych oświadczeń

  do 31 marca 2020 roku można stosować stare przepisy

 PHT TRACOM Sp. z o. o., chcąc dobrze przygotować się i swoich klientów do 
nowych obowiązków, planuje przejść na nowe zasady w 2020 roku



Jak przygotować się do nowych obowiązków?

1. Rejestracja uproszczona jako Pośredniczący Podmiot Olejowy (PPO) lub 
Zużywający Podmiot Olejowy (ZPO) – formularz AKC-RU.

Można jej dokonać poprzez:
 PUESC (www.puesc.gov.pl, dla zarejestrowanych użytkowników)
 Portal podatkowy (na razie nie ma odpowiednich przepisów)
 w urzędzie skarbowym

Pracownicy PHT TRACOM chętnie pomogą Państwu przy dokonaniu 
rejestracji.

http://www.puesc.gov.pl/


Tu można 
wypełnić 
zgłoszenie



Jak przygotować się do nowych obowiązków?

1. Rejestracja uproszczona jako Pośredniczący Podmiot Olejowy (PPO) lub 
Zużywający Podmiot Olejowy (ZPO) – formularz AKC-RU.

W formularzu konieczne będzie podanie danych adresowych i współrzędnych GPS 
stacjonarnych urządzeń grzewczych oraz ich danych szczegółowych lub danych 
szczegółowych niestacjonarnych urządzeń grzewczych.

Każde miejsce, gdzie znajduje się stacjonarne urządzenie grzewcze i każde urządzenie 
niestacjonarne otrzyma swój indywidualny numer.



Jak przygotować się do nowych obowiązków?

2. Przekazanie potwierdzenia rejestracji sprzedawcy przed pierwszym 
zamówieniem

UWAGA!!!

wydanie potwierdzenia może trwać do 7 dni

po rozpoczęciu stosowania nowych zasad nie będzie możliwości sprzedaży oleju 
opałowego niezarejestrowanym odbiorcom!



Zmiana sposobu składania zamówień

✓Przy złożeniu zamówienia konieczne będzie wskazanie dokładnego 
adresu oraz numerów identyfikacyjnych urządzeń grzewczych

✓Adres / numer identyfikacyjny wskazany w zamówieniu musi być taki 
sam jak adres / numer wskazany przy rejestracji

✓Dostarczenie oleju opałowego pod inny adres lub do innych urządzeń 
niż wskazane w zgłoszeniu SENT będą wiązały się z karą 
100.000,00 zł dla przewoźnika



Wybór sposobu potwierdzenia odbioru w systemie SENT

2 możliwości

          przez PUESC  przez kody transakcyjne  
                                                                                          w  aplikacjiOd 1 lutego 2020 roku konieczne 

posiadanie tzw. Zaawansowanego 
dostępu i nr IdSISC

Dla klientów zamawiających wyłącznie 
olej opałowy znaczne utrudnienia i liczne 

formalności

Brak konieczności posiadania 
zaawansowanego dostępu

Kod należy podać kierowcy przy dostawie

Kierowca posiada na telefonie aplikację i 
przyjmuje potwierdzenie odbioru



SENT – dalsze czynności
Kody transakcyjne

W celu uproszczenia potwierdzania odbioru i przeznaczenia 
nabywanych paliw opałowych zużywający podmiot olejowy będzie 
mógł pobrać tzw. KODY TRANSAKCYJNE.

Kod transakcyjny będzie się składał z siedmiu znaków, np.  123-123 
albo będzie zaszyfrowany pod kodem QR.

Kod taki należało będzie podać (pokazać kod QR) kierowcy by 
sprawnie zakończyć przebieg transakcji.



✓Umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki akcyzy,

✓Brak potwierdzenia = sankcyjna stawka akcyzy

✓Obowiązek potwierdzenia odbioru w dniu dostawy wynika wprost z 
przepisów 

✓Brak potwierdzenia odbioru = kary
5.000,00 zł dla podmiotów gospodarczych; 1.000,00 zł dla osób fizycznych

✓Potwierdzenie odbioru = złożenie oświadczenia o wykorzystaniu oleju 
opałowego dla celów grzewczych oraz potwierdzenie ilości paliwa

SENT – zakończenie - odbierającyDlaczego potwierdzenie odbioru jest takie ważne?



✓Należy odręcznie uzupełnić dokument zastępujący zgłoszenie i przekazać go 
kierowcy:

✓Konieczne wpisanie oświadczenia, zgodnego z treścią ustawy o podatku 
akcyzowym:
„Oświadczam, że nabywane wyroby zużyję do celów opałowych. Za zmianę 
przeznaczenia nabywanych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku 
akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego 
skarbowego.” 
lub
„Oświadczam, że nabywane wyroby sprzedam do celów opałowych. Za zmianę 
przeznaczenia nabywanych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku 
akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego 
skarbowego.”

SENT – zakończenie - odbierającyJak potwierdzić odbiór, kiedy system nie działa?



Jednocześnie informujemy, 
że powyższe obowiązki dotyczą 

wszystkich podmiotów odbierających w kraju, 
bez względu na to, od kogo nabywany jest towar.



W razie pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt.
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