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NOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW 
 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nowe przepisy wprowadzone Ustawą z 9 marca 2017 r. o 
systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Przepisy te wprowadzają obowiązek 
zgłaszania przewozu określonych towarów do rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej za Pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 
 
Systemu monitorowania drogowego obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie 
towarów oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów.   
 
Nowe przepisy zwierają katalog towarów objętych w/w systemem. Należą do nich m.in. niektóre 
rodzaje olejów, alkoholi, paliw czy suszu tytoniowego.  
 
Transport takich towarów wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, m.in:  
 

 zgłoszeniem przewozu towarów do rejestru, 

 uzyskaniem numeru referencyjnego dla zgłoszenia przewozu, 

 przekazaniem numeru referencyjnego przewoźnikowi, 

 przekazaniem numeru referencyjnego podmiotowi odbierającemu, w przypadku dostawy 

towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.  

Kierujący zobowiązany jest do posiadania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego 
zgłoszenie oraz potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu 
potwierdzającego przesunięcie magazynowe towarów. 
 
Ujawnienie nieprawidłowości podczas kontroli przewozu (np. brak numeru referencyjnego) może 
wiązać się m.in. z zatrzymaniem środka transportu lub towaru lub nałożeniem kar pieniężnych.  
 
Dodatkowym utrudnieniem jest okres ważności numeru referencyjnego, który wynosi jedynie 10 dni, a 
jego wygaśnięcie uniemożliwia kontynuację przewozu do momentu uzyskania nowego numeru 
referencyjnego. 
 
Ustawa weszła w życie 17 kwietnia 2017 r.  
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


