Projekt z 27 lutego 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
z dnia

2017 r.

w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku
niedostępności rejestru zgłoszeń
Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz.

) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania
zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych,
zwanej dalej „PUESC”;

2)

sposób

postępowania

podmiotów

wysyłających,

podmiotów

odbierających

i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;
3)

organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie
w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

4)

wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z objaśnieniami.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)

dokument zastępujący zgłoszenie – dokument, na podstawie którego, w przypadku
niedostępności rejestru zgłoszeń, dokonywane jest zgłoszenie przewozu określonej
ilości tego samego rodzaju towaru przewożonego od jednego nadawcy towaru do
jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem
transportu, zawierający dane, o których mowa w art. 5-7 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r.
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów;

2)

klucz – elektroniczny kod zabezpieczający dostęp do zgłoszenia służący odpowiednio
podmiotowi wysyłającemu, podmiotowi odbierającemu i przewoźnikowi umożliwiający
dokonanie uzupełnienia zgłoszenia lub aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu;

1)

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
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3)

niedostępność rejestru zgłoszeń - awaria lub przerwa techniczna rejestru zgłoszeń, które
uniemożliwiają przesyłanie, uzupełnianie i aktualizowanie zgłoszeń przewozu towaru
oraz wysyłanie komunikatów zwrotnych dla podmiotów wysyłających, podmiotów
odbierających i przewoźników.
§ 3. Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia przesyła się do rejestru

zgłoszeń:
1)

na formularzu, udostępnionym na PUESC albo

2)

w dokumencie w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu
udostępnioną na PUESC:
a)

przy użyciu poczty elektronicznej na adres puesc@mf.gov.pl, albo

b)

przy użyciu interfejsu niewizualnego, z wykorzystaniem usług web service
dedykowanych do komunikacji z PEUSC.

§ 4. 1. Podmiot wysyłający po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem
referencyjnym z rejestru zgłoszeń trzy klucze, z których odpowiednio:
1)

jeden przeznaczony jest dla podmiotu wysyłającego;

2)

drugi przeznaczony jest dla przewoźnika;

3)

trzeci przeznaczony jest dla podmiotu odbierającego – w przypadku gdy miejsce
dostarczenia towaru znajduje się na terytorium kraju.
2. Podmiot odbierający po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz numerem

referencyjnym z rejestru zgłoszeń dwa klucze, z których odpowiednio:
1) jeden przeznaczony jest dla podmiotu odbierającego;
2) drugi przeznaczony jest dla przewoźnika.
3. Przewoźnik po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z
rejestru zgłoszeń klucz.
§ 5. Uwierzytelnienie zarejestrowanego użytkownika PUESC w celu przesłania,
uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia, polega na podaniu identyfikatora użytkownika
(login) i hasła.
§ 6. W przypadku gdy zgłoszenia, uzupełnienia lub aktualizacji dokonuje osoba
działająca w imieniu odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo
przewoźnika, osoba ta dokonując tych czynności oświadcza, że działa w jego imieniu i na
rzecz odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika.
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§ 7. 1. W przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń odpowiednio podmiot wysyłający,
podmiot odbierający albo przewoźnik:
1)

dokonuje zgłoszenia przesyłając na adres projekt.SENT@rze.mofnet.gov.pl dokument
zastępujący zgłoszenie, zawierający dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 2
i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów;

2)

po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 3 albo w ust. 1, uzupełnia zgłoszenie
przesyłając

na

adres

projekt.SENT@rze.mofnet.gov.pl

dokument

zastępujący

zgłoszenie, zawierający dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 i 5 oraz art. 6 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu
towarów;
3)

aktualizuje zgłoszenie przesyłając na adres projekt.SENT@rze.mofnet.gov.pl dokument
zastępujący zgłoszenie zawierający dane wskazane przez niego w zgłoszeniu.
2. W przypadku gdy dokument zastępujący zgłoszenie przesyła osoba działająca w

imieniu odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika,
przepis § 6 stosuje się odpowiednio.
3. Dokument zastępujący zgłoszenie może zostać przesłany w formacie pdf albo xml
zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC, jeżeli zawiera
dane określone we wzorze, o którym mowa w ust. 4.
4. Wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 8. Organem właściwym, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku
niedostępności rejestru zgłoszeń, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej
Górze.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …. 2017 r.
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW
ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

