AKTUALIZACJA DANYCH PODMIOTU
1) Logujemy się na: www-2.puesc.gov.pl
2) Wybieramy kontekst podmiotu, dla którego zamierzamy zaktualizować dane podmiotu.

3) Wybieramy formularz „Aktualizacja Podmiotu”
WRP0002  Aktualizacja danych firmy [SZPROT]

4) Uzupełniamy dane. Dane wymagane – oznaczone czerwoną *
a) Wskazujemy odpowiedni obszar działania podmiotu,
b) Sprawdzamy dane podmiotu,

c) Wybieramy szczegóły formy prawnej,

d) Ewentualnie uzupełniamy dedykowany kontakt dla danego systemu,
e) Wypełniamy dane odnośnie akcyzy,
-

rodzaj podmiotu (prowadzący działalność/nieprowadzący działalności);

nazwa urzędu skarbowego ds. akcyzy, właściwego dla podmiotu(najlepiej
wpisać kilka liter miejscowości i poczekać na doczytanie danych. Wykaz Urzędów;
-

podstawę prawną wyboru US ;

-

nr koncesji i nr rejestru podmiotu przywożącego – jeżeli jest posiadana;

status podmiotu akcyzowego. Proszę przeanalizować całą działalność
podmiotu. Rejestracja dotyczy całej działalności podmiotu, a nie tylko jednej gałęzi.
Np.: Dla podmiotu, który tylko kupuje gaz przeznaczony na cele opałowe(tzw.
”zbiorniki przydomowe”) zaznaczamy „Podmiot zużywający (zużywa wyroby
zwolnione od akcyzy, w tym finalny nabywca gazowy, finalny nabywca węglowy
oraz nabywca końcowy energii)”

f)

po wyborze statusu podmiotu akcyzowego, rozwiną się inne pola, które należy wypełnić.

Dla podmiotu zużywającego:
należy podać adres działalności(zużywania wyrobów) – jeżeli kilka, to trzeba podać
wszystkie(każdy oddzielnie).
wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie – należy wybrać odpowiednią grupę
wyrobów(np. dla gazu przeznaczonego do ogrzewania „zbiorniki przydomowe”: paliwa opałowe- w
tym gaz).
towary zwolnione ze względu na przeznaczenie – należy podać kod CN towaru(kody
CN muszą być zgodne z towarem, który jest nabywany). Jeżeli podmiot nabywa kilka rodzajów
towarów, powinien wymienić wszystkie( np. dla dostaw gazu do zbiorników przydomowych: propan
27111294, propan 27111297, propan-butan 27111900).
Kody CN dla pozostałych węglowodorów gazowych:

należy podać szacowaną miesięczną ilość zużywanego towaru i jednostkę miary, w
której podaliśmy ilość towaru.
-

W celu dodania nowego wyrobu należy wcisnąć przycisk „dodaj”

Dla podatnika podatku akcyzowego:
Rozwinie się dodatkowe pole wyboru – rodzaj działalności akcyzowej podmiotu, gdzie należy
wskazać czynności, które podatnik wykonuje.

Należy wskazać wszystkie miejsca, gdzie dokonywane są czynności objęte akcyzą, a także należy
podać grupy wyrobów, które są przedmiotem działalności.

g) Po uzupełnieniu tych danych, pozostaje podanie kanałów komunikacji, o ile zostały
wybrane odpowiednie obszary działania podmiotu, a także oddziały – jeżeli takowe
istnieją.

h) Po uzupełnieniu danych, wybieramy „wygeneruj dokument” (Wcześniej, możemy zapisać
wersję roboczą).

5) Po wciśnięciu „wygeneruj dokument „ dokument zostaje generowany i po wygenerowaniu,
zostaje zapisany w osobistej skrzynce, do której mamy dostęp przez zakładkę „mój pulpit”.

W celu odnalezienia dokumentu, należy wybrać „Mój pulpit” => „do wysyłki i robocze” =>
„dokumenty do wysyłki” => tabelka znajdująca się na środku strony

Wchodzimy do pliku(poprzez wciśnięcie nazwy wniosku). Rozwinie nam się pole, gdzie mamy
możliwość podpisu wniosku i jego wysyłki.

Po podpisaniu pliku, odpowiednim podpisem, wysyłamy dokument.

6) Po wysłaniu dokumentu, czekamy na UPO i zakończenie sprawy. Po pozytywnym
rozpatrzeniu sprawy, dostaniemy dokument kończący sprawę.

Aby zobaczyć szczegóły sprawy, wchodzimy na dany dokument. Wówczas możemy zobaczyć przebieg
sprawy.

