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Warszawa, dnia lT lutego 2017 r.

Szanowny Pan Senator Andrzej Stanisławek
Przewodniczący Senackiej
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

' Szanowny Pan Senator Grzegorz Bierecki
Przewodniczący Senackiej
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Szanowny Pan Senator Stanisław Kogut
Przewodniczący Senackiej
Komisji Infrastruktury
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W związku z planowanym na dzień fO lutego 2017 r. na godz. 19:00 wspólnym posiedzeniem Senackich

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji

Infrastruktury . celem rozpatrzenia pĄektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu

towarów (druk senacki nr 421, druki sejmowe nr |f44, 1269 i 1269-A) pragnę przedstawić proporycje

poprawek do powyższego projektq nazywanego również ,,Pakietem Przewozowym'' lub ,'Ustawą

SENT'', które w ocenie naszej Izby są niezbędne dla możliwości dalszego funkcjonowania kajowego

sektora obrotu paliwami płynnymi.

Dla możliwie precyzyjnego ich ujęcia, nasze poprawki prezentujemy zgodnie z systematyką Projektu.

Mamy nadie1ę, Że nasze postulaty spotkają się z Panstwa akceptacją.

W razie wszelkich pytań bądź wątpliwości, oczywiście jesteśmy do Pństwa dyspozycji.
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Prezes Folskiej Izby Paliw Płynnych
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. Załqczn1ki |,f,3,4,5 - Projekty poprawek
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Zestawienie poprawek: 

 

Załącznik 1  

Poprawka do art. 2 pkt 6) Projektu.  Doprecyzowanie definicji podmiotu odbierającego poprzez 

wskazanie, iż w przypadku przewozu paliw ciekłych objętych obowiązkiem koncesyjnym 

rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiotem takim jest wyłącznie podmiot posiadający 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC). 

 

Załącznik 2 

Poprawka do art. 2 pkt 7) Projektu.  Zmiana definicji podmiotu wysyłającego poprzez powiązanie 

tego statusu z organizacją przemieszczenia wyrobów, a tym samym wyeliminowanie ryzyka 

ujawniania tajemnicy handlowej operatorom baz paliwowych. 

 

Załącznik 3 

Poprawki do art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) oraz lit. b) Projektu.  Objęcie systemem monitorowania 

środków smarnych przemieszczanych wyłącznie w opakowaniach jednostkowych powyżej 

500 litrów. 

 

Załącznik 4 

Poprawka do art. 26 Projektu.  Skreślenie ust. 3 oraz ust. 4. Skutkujące wyłączeniem konieczności 

oceny dopuszczalności odstąpienia od nałożenia kary od kryteriów zgodności takiego działania z 

regulacjami z zakresu pomocy publicznej. 

 

Załącznik 5 

Poprawka do art. 28 Projektu.  Wprowadzenie zasady nienakładania kary w sytuacji gdy mimo 

naruszenia przepisów ustawy nie doszło do uszczuplenia należności skarbu Państwa. 

 



 

Załącznik 1 

 

Poprawka do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

  -  druk senacki nr 421 z dnia 10 lutego 2017 r. 

 

W projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 421) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

6) podmiot odbierający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą 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 2016 r. poz. 710, z późn. zm.
1
); w przypadku przewozu, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1 dotyczącego paliw ciekłych, którymi obrót wymaga 

uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) warunkiem uznania za podmiot odbierający jest 

posiadanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej dokonującą nabycia paliw ciekłych koncesji na obrót 

takimi paliwami; 

 

 

Uzasadnienie 

Proponowana poprawka dotyczy zmiany definicji podmiotu odbierającego poprzez doprecyzowanie, iż w 

przypadku przewozu wewnątrzkrajowego (rozpoczynającego się oraz kończącego się w kraju) 

dotyczącego paliw ciekłych objętych obowiązkiem koncesyjnym, warunkiem uznania danego nabywcy za 

taki podmiot jest posiadanie stosownej koncesji na obrót paliwami ciekłymi w rozumieniu Prawa 

energetycznego.   

 

Jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnie rozważanej treści ustanowi ona podmiotami odbierającymi setki 

tysięcy drobnych odbiorców detalicznych m.in. w zakresie paliw opałowych i napędowych.  W oczywisty 

sposób dotyczyć to będzie drobnych przedsiębiorców wpisanych do krajowego rejestru sądowego (KRS) 

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) jak piekarnie, masarnie, 



mleczarnie itp.).  Istnieje jednak ryzyko, że stosujące nowe przepisy organy kontrolne uznają za podmioty 

prowadzące działalność również rolników oraz m.in. samorządowe jednostki organizacyjne takie jak 

szkoły, przedszkola czy urzędy.  Wynika to z faktu, iż projekt ustawy nie precyzuje, jak dokładnie należy 

rozumieć wymóg prowadzenia działalności gospodarczej (czy jest to działalność w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o VAT, ustaw o podatkach dochodowych czy jeszcze innej).   

 

Brak doprecyzowania w projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

rozumienia pojęcia działalności gospodarczej rodzi ryzyko, iż organy doszukają się przymiotu 

prowadzenia takiej działalności również u podmiotów takich jak szkoły, przedszkola czy urzędy 

(twierdząc, iż fakt choćby częściowego prowadzenia takiej działalności przez nadrzędną jednostkę 

samorządu terytorialnego, np. gminę jest wystarczający dla przypisania takiej działalności również 

podległym jednostkom organizacyjnym).  Przykładowo w odniesieniu do działalności wytwórczej w 

rolnictwie w niektórych przypadkach sądy orzekały, iż wyłączenie tej działalności spod zakresu regulacji 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie oznacza, że takie wytwórstwo w ogóle nie jest 

działalnością gospodarczą.   

 

Skutkiem tego może być możliwość nakładania wysokich kar (jednorazowo 10 000 zł) za każdy 

przypadek niepotwierdzenia na elektronicznej platformie Ministerstwa Finansów (PUESC) faktu odbioru 

towarów.  Co więcej, karę taką będzie można nałożyć nawet po 5 latach ze względu na przewidziany w 

ustawie okres przedawnienia karalności.  Trzeba podkreślić, iż są to podmioty całkowicie niezwiązane z 

branżami towarów wrażliwych (np. dla paliw opałowych są to odbiorcy końcowi, na których nigdy nie 

były nakładane jakiekolwiek obowiązki), które do tego w zdecydowanej większości nie będą miały 

praktycznej możliwości wywiązania się z nakładanych na nie obowiązków (choćby ze względu na brak 

dostępu do Internetu, czy brak odpowiednich urządzeń elektronicznych czy aplikacji). 

 

Na marginesie należy wskazać, że obecne brzmienie projektu ustawy w sposób nieunikniony wiązać 

będzie się również po stronie samych dystrybutorów, w tym zwłaszcza lokalnych, z istotnymi 

trudnościami technicznymi, praktycznymi i prawnymi przy wewnątrzkrajowej dystrybucji paliw ciekłych, 

w szczególności w przypadku tzw. sprzedaży dystrybucyjnej.  Trudności te będą wynikały z jednej strony 

ze wspomnianego już obowiązku potwierdzania komunikatów elektronicznych przez podmioty nie 

posiadające najczęściej technicznych możliwości dokonywania potwierdzeń w systemie elektronicznym 

przewidzianym ustawą.  Jednocześnie obecne zapisy skrajnie utrudnią lokalną dystrybucję, ponieważ jako 

przesyłka definiowana będzie każda pojedyncza dostawa do jednego odbiorcy (tj. m.in. sprzedaż obwoźna 



oleju opałowego do 30 nabywców oznaczać będzie konieczność dokonania, monitorowania i aktualizacji 

30 odrębnych zgłoszeń elektronicznych).   

 

Przy tym obecne zapisy wykluczają możliwość korekt ilościowych w systemie SENT, co oznacza dalsze 

trudności w sytuacji gdy np. dany odbiorca zamówił 1000 litrów oleju opałowego, a do jego zbiornika 

weszło ostatecznie mniej niż 900 litrów lub więcej niż 1100 (co stanowi bardzo częstą sytuację w braku 

instalacji licznikowych na mniejszych zbiornikach).  Z uzasadnienia do ustawy wynika, że intencją 

projektodawców było przede wszystkim monitorowanie obrotu koncesyjnego paliwami ciekłymi 

(uzasadnienie odnosi się przede wszystkim do 9 000 stacji paliw, na których ma miejsce obrót 

koncesjonowany), a nie obrotu do tzw. odbiorców końcowych (o czym świadczy dodatkowo fakt dążenia 

przez projektodawców do wyłączenia z SENT dostaw do podmiotów nieprowadzących działalności 

gospodarczej).  Tymczasem rzeczywistym skutkiem ustawy będzie nałożenie nowych obowiązków na 

setki tysięcy drobnych odbiorców niemających technicznej możliwości podołania tym wymaganiom. 

 

Ustawa spowoduje przykładowo, iż lokalny dostawca, który chce dowieźć paliwo najpierw do szkoły 

(przyjmując założenie, że szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej  -  brak zgłoszenia SENT) 

następnie do rolnika (tutaj również przy założeniu, że nie prowadzi działalności gospodarczej – brak 

zgłoszenia SENT) oraz na końcu do podmiotu prowadzącego działalność (np. wiejskiego sklepu 

spożywczego  -  podlega zgłoszeniu SENT), nie ma praktycznej możliwości realizacji obowiązku w 

projektowanym systemie w sposób z jednej strony zgodny z rzeczywistością, z drugiej w sposób 

spełniający cele systemu.  Podmiot taki bowiem albo powinien zastosować się wprost do przepisów 

ustawy (dokonać zgłoszenia tylko ilości dostarczanej do lokalnego sklepu), ale wówczas brak jest sensu 

dla takiego zgłoszenia, bowiem podczas kontroli jest on zmuszony wyjaśniać, dlaczego zgłosił tylko ilość 

dla sklepu, a wiezie dodatkowo ilości dla szkoły oraz rolnika.  Alternatywą jest zgłoszenie całości 

przewożonej ilości paliw, ale wówczas szkoła ani rolnik nigdy nie potwierdzą odbioru tych paliw w 

systemie (wszak nie będą podmiotami odbierającymi), a dodatkowo będzie to po prostu składanie 

zgłoszeń niezgodnych z rzeczywistością.   

 

Jednocześnie z perspektywy założeń systemu SENT brak jest uzasadnienia dla odmiennego traktowania 

lokalnego dystrybucji paliw (tzw. dostaw z dowozem) do podmiotów nieprowadzących działalności 

gospodarczej oraz podmiotów co prawda taką działalność prowadzących, ale nie w zakresie dostarczanych 

paliw ciekłych (tutaj obie grupy traktowane są przez prawo energetyczne jako odbiorcy końcowi  -  a więc 

jako „konsumenci”).  Podkreślić należy, że poprawka dotyczyć będzie wyłącznie paliw ciekłych objętych 

obowiązkiem koncesyjnym. 



 

Proponowana poprawka skutkować będzie monitorowaniem tych przewozów, które faktycznie odnoszą 

się do obrotu profesjonalnego, którego nadzór był celem autorów projektu. 

 



 

Załącznik 2 

 

Poprawka do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

  -  druk senacki nr 421 z dnia 10 lutego 2017 r. 

 

W projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 421) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„7) podmiot wysyłający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, która w 

związku z realizowanym przewozem dokonuje: 

a) dostawy towarów, 

b) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

c) eksportu towarów 

– w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

 

Uzasadnienie 

Proponowana poprawka ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących statusu 

podmiotu wysyłającego w różnych wariantach zawieranych transakcji.  Poprawki ma doprowadzić do 

sytuacji, w której podmiotem wysyłającym jest podmiot, któremu należy przypisać dokonanie dostawy 

(ewentualnie WDT lub eksportu) w rozumieniu ustawy o VAT związanej z realizowanym przewozem.   

 

Obecne brzmienie art. 2 pkt 7 projektu referujące do ostatniej dostawy przed rozpoczęciem przewozu 

towarów skutkować może nałożeniem statusu podmiotu wysyłającego na podmioty niezwiązane z 

realizowanym przewozem (przykładowo, w sytuacji gdy operator bazy paliw sprzedający paliwa na 

warunkach EXW / FCA odbiorcy, który następnie własnym transportem chce dowieźć to paliwo do 

swojego odbiorcy (wg warunków CPT / DAP)  -  podmiotem wysyłającym będzie operator bazy paliw, 

zupełnie nie związany z przewozem ani końcowym odbiorcą na stacji paliw).  

 



Zapis taki rodzi istotne ryzyko masowego naruszania zasad konkurencji rynkowej.  Dotyczy to ryzyka 

ujawniania tajemnic handlowych firm pośredniczących w obrocie paliwami (przede wszystkim informacji 

o ich odbiorcach) dwóm największych koncernom paliwowym, prowadząc do naruszenia zasad 

konkurencji na rynku paliw lub wręcz do duopolu rynkowego.   

 

Trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego obowiązku, bowiem dotychczas jeśli odbiorca paliw zapłacił 

wszystkie należne podatki, w tym akcyzę, operator nie wymagał wiedzy, kto jest ostatecznym odbiorcą 

paliwa.  Oczywiście informacje takie dostępne były zawsze dla organów podatkowych i 

administracyjnych, ale nie koncernów będących konkurentami firm pośredniczących w obrocie paliwami.  

Proponowana zmiana eliminuje tę wadliwość. 

 



 

Załącznik 3 

 

Poprawka do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

  -  druk senacki nr 421 z dnia 10 lutego 2017 r. 

 

W projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 421) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych powyżej 500 litrów niezależnie od liczby 

opakowań” 

 

2) w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) tiret czwarte do szóstego otrzymują brzmienie: 

„– 20.59.41 w opakowaniach jednostkowych powyżej 500 litrów niezależnie od liczby 

opakowań, 

 – 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych powyżej 16 litrów niezależnie od liczby 

opakowań, 

– 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych powyżej 16 

litrów niezależnie od liczby opakowań,” 

 

3) w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b) tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– 2710 w opakowaniach jednostkowych powyżej 11 litrów niezależnie od liczby 

opakowań, z wyjątkiem olejów smarowych i pozostałych olejów o kodach CN od 2710 

19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, 

parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, które 

podlegają systemowi monitorowania przewozu towarów o ile są przewożone w 

opakowaniach jednostkowych powyżej 500 litrów,” 

 

4) w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b) tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„– 3403 w opakowaniach jednostkowych powyżej 500 litrów niezależnie od liczby 

opakowań” 

 



Uzasadnienie 

Proponowana poprawka dotyczy zwiększenia pojemności opakowań jednostkowych, w których mogą być 

przemieszczane środki smarne (oleje smarowe oraz preparaty smarowe) bez konieczności obejmowania 

ich systemem monitorowania.  Doświadczenia branży paliwowej oraz olejowej wskazują, że w przypadku 

środków smarnych skonfekcjonowanych do opakowań jednostkowych nie występuje ryzyko nadużyć 

(np. zmiany przeznaczenia i wykorzystania tych wyrobów do celów napędowych lub opałowych) ze 

względów ekonomicznych.  Koszt takiego skonfekcjonowania wyrobów do opakowań jednostkowych 

czyni nieopłacalnym ich wykorzystanie do celów paliwowych (koszt konfekcji jest wyższy niż 

ewentualna kwota różnicy akcyzy w opodatkowaniu olejów smarowych i oleju napędowego).   

 

Jednocześnie jednak zmiana ta jest konieczna, aby działalność mogli kontynuować przedsiębiorcy będący 

dystrybutorami środków smarnych.  W świetle obecnego nieprecyzyjnego brzmienia projektu, istnieje 

wątpliwość, czy do każdego przemieszczenia środków smarnych w opakowaniach o pojemności powyżej 

odpowiednio 11 litrów oraz 16 litrów musieliby oni składać odrębne zgłoszenie do systemu.  Z pewnością 

celem projektodawców nie było takie ukształtowanie obowiązków, bowiem skoro dopuszczają oni 

przemieszczanie luzem olejów smarowych do 500 litrów (taka jest definicja przesyłki), niecelowe wydaje 

się oczekiwanie, aby ta sama ilość olejów już skonfekcjonowanych monitorowaniu podlegała. 

 

Gdyby ukształtowała się właśnie taka niekorzystna interpretacja nowych regulacji, wówczas dla 

statystycznego przemieszczenia oznaczałoby to kilkadziesiąt zgłoszeń dla jednego transportu środków 

smarnych w opakowaniach jednostkowych, gdzie jak już wskazano powyżej nie występuje ryzyko 

nadużyć.  Przyjęcie takiej niekorzystnej interpretacji oznaczałoby ponownie uczynienie podmiotami 

odbierającymi setki tysięcy drobnych przedsiębiorców (takich jak drobne warsztaty samochodowe, 

podmioty świadczące usługi smarowania itp.). 

 

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, jako limit dla takich przemieszczeń proponuje się wskazanie 

wolumenu 500 litrów, tak by nie objął on tzw. paletopojemników o pojemności 1 000 litrów. 



 

Załącznik 4 

 

Poprawka do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

  -  druk senacki nr 421 z dnia 10 lutego 2017 r. 

 

W projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 421) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 26 skreśla się ust. 3 oraz ust. 4. 

2) W art. 26 treść ust. 5 oznacza się jako nowe brzmienie ust. 3.  

 

 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest usunięcie z treści Projektu zapisów uzależniających możliwość odstąpienia od 

nakładania kary pieniężnej od oceny dopuszczalności takiego działania z perspektywy regulacji o pomocy 

publicznej.  Zapisy takie są niecelowe, bowiem materialne przesłanki takiego odstąpienia wynikające z 

wcześniejszych jednostek redakcyjnych projektu (m.in. niedostępność rejestru) skutkują uznaniem, iż 

takie odstąpienie w ogóle nie może stanowić pomocy publicznej dla danego przedsiębiorcy, jako że jest 

skutkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności uzasadniających nienakładanie tego rodzaju 

dolegliwości.   

 

W tych sytuacjach odstąpienie nie ma charakteru preferencji dla danego przedsiębiorcy ze strony Państwa, 

ani żadnego rodzaju ulgi czy zwolnienia, a jedynie stanowi skutek wystąpienia okoliczności, które nie 

stanowią naruszenia przepisów ustawy. 

 

Za proponowaną poprawką przemawia dodatkowo fakt, iż utrzymanie tego rodzaju zapisów może 

spowodować faktyczne trudności po stronie organów odpowiedzialnych za ewentualne nakładanie kar 

przewidzianych w ustawie, w kompetencjach których nie leży ocena ani stosowanie regulacji z zakresu 

dopuszczalności pomocy publicznej państwa dla przedsiębiorców.  Obecne brzmienie regulacji rodzi 

ryzyko, że mimo wystąpienia obiektywnych przesłanek do nienakładania kary na przedsiębiorcę w danej 

sytuacji, kary te będą nakładane niejako automatycznie przez organy, chcące uniknąć dyskusji i 



konieczności dowodzenia, iż odstąpienie od nałożenia takiej kary spełnia kryteria ustawowe dotyczące 

właśnie pomocy publicznej. 



 

Załącznik 5 

 

Poprawka do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

  -  druk senacki nr 421 z dnia 10 lutego 2017 r. 

 

W projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 421) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Karę pieniężną nakłada się, o ile w ramach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w 

niniejszej ustawie lub innej kontroli lub postępowania ustalono, iż skutkiem naruszenia 

przepisów ustawy było powstanie uszczuplenia należności budżetu państwa lub gdy nie 

ustalono odbiorcy towarów.”   

 

2) Dotychczasowemu art. 28 Projektu i dalszym - nadaje się odpowiednią numerację. 

 

 

Uzasadnienie 

Proponowana poprawka wprowadza zasadę, iż karę pieniężną nakłada się, o ile w ramach 

przeprowadzonej kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie lub innej kontroli lub postępowania 

ustalono, iż skutkiem naruszenia przepisów ustawy było powstanie uszczuplenia należności budżetu 

państwa lub gdy nie ustalono odbiorcy towarów.  Istota regulacji oczywiście polega dążeniu do uniknięcia 

przypadków, gdzie ze względu na drobne, popełnione nieumyślnie pomyłki w dokonywaniu lub 

aktualizowaniu zgłoszeń na podmioty nakładane są wysokie kary pieniężne.  Konstrukcja propozycji 

poprawki odpowiada obecnemu rozwiązaniu funkcjonującemu w ustawie o podatku akcyzowym (art. 89 

ust. 16), zgodnie z którym: „W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione 

i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że 

wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie 

ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.” 

 

Powyższa konstrukcja stanowi efekt wielu lat doświadczeń zarówno prawodawcy jak i służby celnej oraz 

obowiązków nakładanych na podatników związanych z wysokim formalizmem (tak jak system SENT) 



oraz kar i sankcji grożących za ich naruszenia w sytuacji, gdy nie doszło do jakiegokolwiek uszczuplenia 

należności skarbu państwa.  Poprawka ma zapobiec przypadkom zbliżonym do niektórych sytuacji 

dotyczących tzw. oświadczeń opałowych, gdzie w początkowym okresie obowiązywania regulacji na 

przedsiębiorców nakładane były sankcje finansowe (tam była to wyższa stawka akcyzy) również w 

sytuacjach, gdy nie było wątpliwości co do faktycznego odbiorcy oraz przeznaczenia sprzedawanego 

wyrobu.   

 


