Informacja
o nowych zasadach odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy,
które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku
(klienci prowadzący działalność gospodarczą z użyciem nabywanego gazu płynnego)
Chcieliśmy poinformować o nowych zasadach obrotu gazem płynnym bez akcyzy, które zaczną
obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku oraz o działaniach, które należy podjąć jeszcze w tym
roku, aby w przyszłym roku móc nabywać gaz płynny na cele grzewcze bez akcyzy.
Zmiana zasad obrotu gazem płynnym wynika z uchwalonej nowelizacji ustawy o podatku
akcyzowym tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
ustawy - Prawo celne (Dz.U. z 2018 r., poz.1697).
Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania lub wątpliwości odnośnie naszej informacji
prosimy o kontakt z Oddziałem Polski Gaz odpowiedzialnym za Państwa obsługę.
1. Wprowadzenie elektronicznych dokumentów dostawy e-DD zamiast dokumentów
papierowych
Od 1 stycznia 2019 roku transport gazu płynnego przeznaczonego na cele opałowe, czyli
zwolnionego z podatku akcyzowego, będzie odbywał się na podstawie elektronicznego
dokumentu dostawy e-DD.
Dotychczasowe papierowe dokumenty dostawy zostaną zlikwidowane.
Elektroniczne dokumenty dostawy e-DD będą wystawiane przez Polski Gaz w systemie EMCS.
Jest to system, który aktualnie służy podmiotom przemieszczającym wyroby akcyzowe w
zawieszeniu poboru akcyzy.
Jeżeli transport gazu płynnego rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 roku, odbiór gazu będzie
następował na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie papierowego dokumentu
dostawy, w którym odbiorca powinien pisemnie potwierdzić odbiór gazu.
2. Różne zasady odbioru gazu płynnego w zależności od statusu odbiorcy
Sposób odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy będzie uzależniony
od tego, czy odbiorca prowadzi działalność gospodarczą.
Jeśli odbiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i jest na przykład gospodarstwem
domowym, to będzie potwierdzał odbiór gazu pisemnie, na dokumentach przedstawionych
przez kierowcę cysterny.
Jeśli odbiorca prowadzi działalność gospodarczą, to będzie musiał zarejestrować się w
systemie EMCS i w sposób elektroniczny potwierdzić odbiór gazu wysłanego przez Polski Gaz
na dokumencie e-DD sporządzając raport odbioru.
Szczegółowe zasady odbioru dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
opisujemy poniżej.
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3. Zasady odbioru gazu płynnego ze zwolnieniem z akcyzy przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą (mające obecnie AKC-PR)
Dostawa gazu płynnego do takich podmiotów od 1 stycznia 2019 roku będzie przebiegać
według następujących zasad:
 Polski Gaz jako podmiot wysyłający gaz ze zwolnieniem z akcyzy będzie w systemie
EMCS wystawiał elektroniczny dokument dostawy e-DD. Jeżeli elektroniczny
dokument dostawy zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, odbiorca gazu
płynnego otrzyma w systemie EMCS informację o planowanej wysyłce gazu do niego.
Każdemu transportowi gazu ze zwolnieniem z akcyzy zostanie nadany w systemie
numer referencyjny, czyli numer elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.
 Po dotarciu transportu gazu płynnego do odbiorcy, odbiorca niezwłocznie ale nie
później niż w ciągu 5 dni roboczych od odbioru gazu płynnego powinien sporządzić w
systemie EMCS raport odbioru, w którym potwierdza, że gaz odebrał. Jeśli raport
odbioru zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, przemieszczenie zostanie
uznane za zakończone.
 Zanim gaz płynny dotrze do odbiorcy, odbiorca może z systemu EMCS otrzymać
informację o kontroli celno-skarbowej transportu gazu u odbiorcy. Taka informacja
oznacza, że przy rozładunku będzie obecny pracownik urzędu celno-skarbowego.
Odbiorca powinien w systemie EMCS niezwłocznie przesłać powiadomienie o
przybyciu gazu płynnego i wstrzymać się z rozładunkiem gazu do czasu pojawienia się
pracownika urzędu. Minister Finansów określi w przepisach szczególnych, maksymalny
czas oczekiwania na pracownika urzędu, po upływie którego będzie można dokonać
rozładunku bez uczestnictwa tego pracownika. Pracownik Polskiego Gazu pomoże
odbiorcy w kontaktach z pracownikiem urzędu celno-skarbowego, jeżeli urząd zapowie
się na kontrolę odbioru gazu u odbiorcy.
 Po rozładunku gazu w obecności pracownika urzędu celno-skarbowego lub po
rozładunku, jeżeli pracownik nie pojawił się w wyznaczonym czasie, odbiorca gazu
płynnego w ciągu 5 dni od rozładunku powinien w systemie EMCS sporządzić raport
odbioru, w którym potwierdza, że gaz odebrał. Jeśli raport odbioru zostanie
pozytywnie zweryfikowany przez system, przemieszczenie zostanie uznane za
zakończone.
 Polski Gaz będzie monitorował niezakończone wysyłki i przypominał odbiorcy o
konieczności sporządzenia raportu odbioru.
 Odbiorca, który nie sporządził raportu odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
odbioru gazu może zostać ukarany przez urząd skarbowy karą pieniężną w wysokości
5000 zł.
 Jeżeli raport odbioru nie zostanie sporządzony w przeciągu 30 dni od dnia wysyłki,
zwolnienie z akcyzy przestanie obowiązywać i kontrahent zostanie obciążony
podatkiem.
4. Obowiązek rejestracji odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako
użytkownika systemu EMCS
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Odbiorca gazu płynnego przeznaczonego na cele opałowe i zwolnionego z akcyzy, który
prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązany do rejestracji dla celów podatku
akcyzowego. Urząd skarbowy (wcześniej celny) wydaje takiemu odbiorcy potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu AKC-PR. Obecnie, jeżeli odbiorca nie
przedstawi formularza AKC-PR, dostawca nie może sprzedać takiemu odbiorcy gazu płynnego
ze zwolnieniem z akcyzy.
Po 1 stycznia 2019 roku nie będzie obowiązku przedstawiania dostawcy formularza AKC-PR,
poza sytuacją gdy system EMCS jest niedostępny. W przypadku gdy system jest niedostępny
warunkiem zastosowania zwolnienia jest przedstawienie przez podmiot pośredniczący lub
podmiot zużywający formularza AKC-PR.
Wszystkie podmioty, które zostały zarejestrowane dla celów akcyzy, staną się użytkownikami
systemu EMCS. Spodziewane jest jednak, że ich aktywacja w systemie EMCS nie nastąpi
automatycznie, lecz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym wydano AKC-PR,
będą musiały się w tym systemie zarejestrować oraz wskazać osoby, które w imieniu tych
podmiotów będą przesyłać elektroniczne komunikaty do systemu.
Szczegóły techniczne rejestracji nie są na ten moment znane, ponieważ Ministerstwo
Finansów nie opublikowało dotąd specyfikacji technicznej działania systemu EMCS w module
e-DD. W szczególności nie jest wiadomo, czy możliwa będzie rejestracja uproszczona w EMCS
ograniczona do założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (dalej:
PUESC). Jeśli tylko pojawią się odpowiednie informacje w zakresie aktywacji podmiotu w EMCS
niezwłocznie Państwa poinformujemy. Poniżej przedstawiamy zasady rejestracji w EMCS
wynikające z obecnie obowiązujących regulacji.
Rejestracja w systemie EMCS wymaga jednocześnie posiadania „odcisku palca” z certyfikatu
kwalifikowanego lub klucza do bezpiecznej transmisji danych, oraz złożenia wniosku o
rejestrację w bazie SZPROT (dawniej: SEED PL).
Przeprowadzenie całego procesu rejestracji na potrzeby nowych przepisów wymaga najpierw
założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (dalej: PUESC). Utworzenie
konta na portalu PUESC i uzyskanie dostępu zaawansowanego, jest bowiem niezbędne do
uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych przy pomocy którego uwierzytelniane są
wszystkie zgłoszenia dokonywane w systemie EMCS. Nie dotyczy to tych podmiotów, które
dzisiaj posiadają już „odcisk palca” z certyfikatu kwalifikowanego lub klucza do bezpiecznej
transmisji.
W pierwszej kolejności należy założyć konto na portalu http://puesc.gov.pl i w ten sposób
uzyskać podstawowy poziom dostępu do PUESC. Ta część procesu jest bardzo krótka i odbywa
się wyłącznie online – na zasadach podobnych jak np. przy zakładaniu nowego konta emailowego.
Po uzyskaniu podstawowego poziomu dostępu do PUESC należy się zalogować na utworzone
konto i z jego poziomu złożyć „wniosek o rejestrację danych osoby fizycznej” w zakładce eKlient – w ten sposób rozpoczynając przechodzenie na zaawansowany poziom dostępu do
tego portalu. Wypełniony wniosek (zawierający dodatkowe dane użytkownika) należy wysłać
drogą elektroniczną, za pośrednictwem PUESC. Może on jednak zostać rozpatrzony dopiero
wówczas, gdy użytkownik będzie odpowiednio uwierzytelniony (uwiarygodniony) dla organów
skarbowych, co ma miejsce w przypadku, gdy:
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wniosek zostanie podpisany z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, albo
po złożeniu wniosku elektronicznie poprzez PUESC, użytkownik uda się do dowolnego
oddziału celnego w kraju mając przy sobie dowód osobisty oraz wydruk kopii złożonego
wniosku i potwierdzenia jego złożenia. W ten sposób organy będą mogły „ręcznie”
potwierdzić tożsamość osoby, która utworzyła konto w PUESC i nadać jej
zaawansowany dostęp do tego portalu.

Klucz do bezpiecznej transmisji danych uzyskuje się wchodząc w zakładkę „moje konto”, gdzie
na dole strony znajduje się przycisk generuj certyfikat. Po zainstalowaniu certyfikatu na
komputerze finalnie otrzymamy potwierdzenie uzyskania certyfikatu, na którym wskazany jest
„odcisk certyfikatu”, niezbędny dla rejestracji w EMCS.
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Rejestracja w systemie EMCS dokonywana jest poprzez złożenie wniosku o rejestrację w bazie
SZPROT (dawniej: SEED PL) na urzędowym formularzu, w którym wskazuje się dane podmiotu
którego dotyczy wniosek, sposób komunikacji z systemem EMCS oraz dane osób
uprawnionych do komunikowania się z systemem, ze wskazaniem ich „odcisku” uzyskanego
poprzez PUESC. Wniosek ten składa się w formie papierowej we właściwym dla celów akcyzy
urzędzie skarbowym.

5

Zwracamy uwagę, że aktualny wzór formularza jest niedostosowany do podmiotów, które nie
prowadzą działalności jako skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany
wysyłający. Na dziś rekomendujemy przeprowadzenie wszystkich wyżej opisanych działań w
PUESC. Polski Gaz poinformuje Państwa, kiedy pojawi się zaktualizowany wniosek
rejestracyjny do bazy SZPROT.
Szczegółowe instrukcje w zakresie rejestracji w PUESC oraz EMCS znajdą Państwo na stronie
internetowej www.puesc.gov.pl w zakładce SISC.
5. Komunikacja z systemem EMCS
Komunikacja z systemem EMCS odbywa się na dwa sposoby:
- poprzez e-mail;
- poprzez usługę webserwis.
Komunikacja przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji w systemie EMCS
(wniosek o rejestrację w SZPROT), odbywa się z użyciem generatora komunikatów systemu
EMCS, udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów lub też przez generator online na
stronie internetowej http://generator.emcs.mf.gov.pl.

Webserwis stanowi strukturę udostępnianą przez Ministerstwo Finansów i wykorzystywany
jest przez firmy dostarczające odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie do obsługi
EMCS często stanowi moduł do systemów księgowych lub odrębny program. Sposób
użytkowania powinien zostać wskazany przez producenta oprogramowania.
6. Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego
prowadzącego działalność gospodarczą

AKC-PR

odbiorcy

gazu

płynnego
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Zwracamy uwagę, że często odbiorcy gazu płynnego są nieprawidłowo zarejestrowani w AKCPR.
Odbiór gazu płynnego LPG powinien być zgłoszony na formularzu rejestracyjnym AKC-R oraz
w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR jako rodzaj wyrobu objętego
zwolnieniem od podatku akcyzowego – paliwa opałowe (w aktualnym formularzu AKC-R(3)
pole 37 pkt 4).
Często odbiorcy gazu płynnego zostali zarejestrowani jako odbiorcy wyrobów gazowych.
Tymczasem zgodnie z przepisami o akcyzie, wyroby gazowe to gaz ziemny, nie gaz płynny LPG.
Dodatkowo, często pojawia się wątpliwość, jaki rodzaj wyrobów został zgłoszony przez
odbiorcę w urzędzie, ponieważ starsze druki AKC-PR w ogóle nie wskazują rodzaju
odbieranego wyrobu.
W związku z tym rekomendujemy wszystkim klientom, aby sprawdzili swoje zgłoszenia
rejestracyjne i w razie nieprawidłowej rejestracji lub wątpliwości co do rejestracji dokonali
aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego na druku AKC-R w zakresie wyrobów wykorzystywanych
w swojej działalności i zgłosili, że wykorzystują paliwa opałowe.
Od 1 stycznia 2019 roku system EMCS będzie sprawdzał, czy odbiorca wyrobów prowadzący
działalność gospodarczą jest uprawniony do odbioru określonego rodzaju wyrobów, zgodnie
z jego zgłoszeniem rejestracyjnym. Dlatego, jeżeli w AKC-PR odbiorcy nie widnieje paliwo
opałowe, Polski Gaz nie będzie mógł wysłać gazu płynnego ze zwolnieniem od akcyzy takiemu
odbiorcy.
Ministerstwo Finansów uruchomiło portal, na którym można sprawdzać, czy podmiot jest
zarejestrowany dla celów akcyzy. Docelowo portal ma również wskazywać, jakie wyroby
obejmuje rejestracja danego podmiotu. Na ten moment z portalu mogą jedynie korzystać
podmioty posiadające konto na PUESCU (Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej)
http://puesc.gov.pl/web/puesc/eformularze
Poniższej prezentujemy zrzut ekranu z weryfikacji rejestracji jako podmiotu, który jest
zarejestrowany jako podmiot wykorzystujący gaz płynny LPG do celów zwolnionych od akcyzy.
Tylko taki wynik weryfikacji podmiotu, jak na przedstawionym niżej zrzucie gwarantuje że
Polski Gaz będzie uprawniony po 1 stycznia 2019 r. do realizacji wysyłki gaz grzewczego ze
zwolnieniem z akcyzy.
Rekomendujemy sprawdzenie Państwa firmy na ww portalu. W sytuacji gdy weryfikacja nie
potwierdzi możliwości odbioru gazu grzewczego ze zwolnieniem z akcyzy (paliwa opałowe!)
rekomendujemy złożenie aktualizacji AKC-R.
Formularz AKC-R(3) za pomocą którego można przeprowadzić aktualizację stanowi załącznik
do niniejszego pisma.
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