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Zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym – od 01.01.2019 – konsekwencje dla klientów

Zmiany dotyczą między innymi, przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy. Nowelizacja ustawy w miejsce 
dotychczasowego papierowego dokumenty dostawy wprowadza elektroniczny dokumentem dostawy, zwany e-DD.

Najważniejsze zmiany, to:

1. Obowiązek rejestracji w EMCS (PUESC) dla potrzeb e-DD
2. Konieczność aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych AKC-R
3. Konieczność sporządzania raportu odbioru w systemie EMCS
4. Możliwość kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów

1. Obowiązek rejestracji w EMCS dla potrzeb e-DD

Dotyczy: Wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które nie zarejestrowały się 
jeszcze w PUESC oraz EMCS.

Sposób realizacji: Poprzez stronę https://puesc.gov.pl/ (zakładka e-klient).

Instrukcja do zarejestrowania na PUESC:

https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=h1ZOHnria6ujFn2el51z+56M.undefined

Instrukcja do zarejestrowania w EMCS:

https://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/emcs/instrukcje

2. Aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych AKC-R

Dotyczy: Podmiotów odbierających produkt w procedurze zwolnienia.

Sposób realizacji: Poprzez stronę https://puesc.gov.pl/ (zakładka e-klient) – koniecznie upewnienie się, 
czy zaznaczony jest punkt 4 (paliwa opałowe). Zaznaczenie punktu 6 (wyroby gazowe) nie dotyczy odbioru 
gazu LPG – gaz LPG jest paliwem opałowym, a nie wyrobem gazowym – dlatego musicie mieć Państwo 
zaznaczony punkt 4.

https://puesc.gov.pl/
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=h1ZOHnria6ujFn2el51z+56M.undefined
https://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/emcs/instrukcje
https://puesc.gov.pl/
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Jeżeli chcecie Państwo to sprawdzić samodzielnie – to informujemy uprzejmie, że na PUESC po zalogowaniu w 
zakładce Formularze – wybieramy eFormularze, następnie w eKlienta, należy kliknąć > Więcej, a po rozszerzeniu 
wybieramy Podmiot_podatku_akcyzowego_informacja i po podaniu NIP otrzymujemy wynik weryfikacji.
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3. Konieczność sporządzania raportu odbioru w systemie EMCS

Dotyczy: tych z Państwa, którzy jesteście zarejestrowani w PUESC oraz EMCS i odbieracie wyroby 
zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie

Termin realizacji: 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru, nie później niż 30 dni od dnia wysyłki, z 
użyciem tzw. generatora, dostępnego pod poniższym adresem na stronie MF:
https://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/emcs/generator/aplikacja

Uwaga: Przekroczenie tego terminu (5 roboczych od dnia odbioru) będzie skutkowało nałożeniem na 
Państwa przez organ Celno Skarbowy kary pieniężnej w wysokości 5 000zł.

4. Możliwość kontroli celno-skarbowej odbieranych przez Państwa wyrobów

Dotyczy: wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-DD (czyli tych z Państwa, którzy 
odbierają wyroby zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie), niezależnie od tego czy Państwo 
jesteście zarejestrowani w PUESC oraz EMCS czy nie.

Sposób realizacji:
1. Jeżeli przemieszczenie zostało wytypowane do kontroli, otrzymacie Państwo za pośrednictwem EMCS 

oprócz standardowego komunikatu e-DD (IE801) również komunikat PL 716 informujący, że kontrola 
zostanie przeprowadzona.

2.2. Po otrzymaniu wyrobów przesyłacie Państwo komunikat-powiadomienie PL 817 o przybyciu wyrobów.
3. Od momentu przesłania komunikatu PL 817 (powiadomienie o przybyciu wyrobów) do Systemu organ 

celny ma 2 godziny (w czasie godzin pracy urzędu) lub 6 godzin (poza godzinami pracy urzędu i w 
święta) na dokonanie kontroli.

4. Po upłynięciu wskazanego wyżej czasu podmiot możecie Państwo przesłać raport odbioru (komunikat 
PL 818)

5. Jeżeli po upłynięciu wskazanego wyżej czasu kontrola nadal trwa, zaleca się umożliwienie 
przeprowadzenia kontroli do końca i wprowadzenie do Systemu jej wyników, a następnie przesłanie 
raportu odbioru.

6. Jeżeli otrzymacie Państwo informację, że kontrola nie będzie wtedy nie przesyłacie do Systemu 
komunikatu-powiadomienia o przybyciu wyrobów (PL 817), lecz po otrzymaniu wyrobów przesyłacie 
standardowy raport odbioru (komunikat PL 818)

https://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/emcs/generator/aplikacja

