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USTAWA
z 9.03.2017 r.

o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego

przewozu towarów

(Dz.U. poz. 708; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 138, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1539)

Art. 1.  [Zakres regulacji ustawowej]

Ustawa określa:
1) zasady systemu monitorowania drogowego i kolejowego

przewozu towarów, zwanego dalej „systemem monitorowania
przewozu”;

2) odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych
z przewozem towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu od‐
bierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu.
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Art. 1 Ustawa o systemie monitorowania drogowego...

1. Uwagi ogólne

1.1. Ustawa o SENT, nazywana również „pakietem przewozowym”1, miała
w założeniu stanowić kolejne narzędzie do walki z nieuczciwymi pod‐
miotami dokonującymi nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, alko‐
holem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym, bez odprowadza‐
nia do budżetu państwa należnych podatków, dokonującymi wyłudzeń
niezapłaconych podatków, jak również dokonującymi obrotu bez stoso‐
wania warunków przewidzianych w przepisach prawa (działania jako
prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, pośredniczący
podmiot tytoniowy itp.)2. W ocenie jej autorów miała ona stanowić
w części regulację komplementarną dla tzw. pakietu paliwowego przy‐
jętego ustawą z 7.07.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw3, jak też regulację subsydiarną dla
całego systemu podatkowego. Komentowana ustawa miała na celu wpro‐
wadzenie zmian prawnych w obszarach, w których stwierdzało się naj‐
więcej nieprawidłowości podatkowych, dotyczących w szczególności
wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług czy uszczupleń
w podatku akcyzowym. Nowe rozwiązania prawne miały również wspo‐
móc podjęte już działania związane z efektywnym gromadzeniem po‐
datków i innych opłat w celu ich późniejszej redystrybucji. Ustawa ta
miała za zadanie chronić legalny handel towarami uznanymi w wyniku
przeprowadzonych analiz przez krajowego prawodawcę za „wrażliwe”,
ułatwić walkę z szarą strefą oraz ograniczyć poziom uszczupleń w klu‐
czowych dla budżetu państwa podatkach, tj. podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowym, a także zwiększyć skuteczność kontroli w ob‐
szarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących
przepisów.

1 Por. S. Parulski, M. Śliwiński, Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się fak‐
tem – pakiet przewozowy na polskich drogach, „Przegląd Podatkowy” 2017/6, s. 10–16.

2 Szerzej zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogo‐
wego przewozu towarów, druk sejm. 1244, VIII kadencja, www. sejm. gov. pl.

3 Dz.U. poz. 1052 ze zm.
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Ustawa  o systemie monitorowania drogowego... Art. 1

1.2. Dokonując projektowania polskiego systemu monitorowania przewozu
oparto się zarówno na doświadczeniach innych państw członkowskich
Unii Europejskiej w zakresie rejestrowania i monitorowania przewozu
towarów (węgierski Elektroniczny Drogowy System Kontroli Drogowe‐
go Przewozu Towarowego EKAER, portugalski system SAFT, niemieckie
zasady rejestracji przewozu kawy z innych państw), na doświadczeniach
polskiej Służby Celnej w zakresie stosowania elektronicznych systemów
nadzoru przemieszczania (np. NCTS i EMCS) jak też wzięto pod uwagę
fakt, że zgodnie z zapisami dyrektywy tytoniowej4 konieczne będzie za‐
projektowanie i wdrożenie w 2019 r. systemu śledzenia produkcji i prze‐
wozu wyrobów tytoniowych (tzw. system track & trace).

1.3. Analizując działanie polskiego systemu monitorowania przez okres po‐
nad roku od jego uruchomienia, z całą pewnością można stwierdzić, że
wypełnił on stawiane przed nim cele uzupełnienia działania pakietu pa‐
liwowego, jak też zwiększył skuteczność kontroli prowadzonych przez
organy KAS, przez co niewątpliwie zmniejszono obszar działania szarej
strefy i wsparto legalnie działające podmioty. Pozytywnie również należy
ocenić fakt, że poza elastycznym korzystaniem z zapisów tej ustawy
(m.in. rozszerzanie zakresu monitorowania w trybie stosownych rozpo‐
rządzeń), dokonywano szybkiej oceny i ewaluacji funkcjonowania sys‐
temu monitorowania i wprowadzano do niego kolejne mechanizmy, po‐
zwalające na bardziej skuteczne jego działanie.

1.4. W tym miejscu należy wskazać i podzielić stanowisko WSA w Poznaniu
zawarte w wyroku z 8.02.2018 r., I SA/Po 1158/175, że ustawa o SENT,
mimo swojego niewątpliwie subsydiarnego charakteru w stosunku do
polskiego systemu podatkowego, ani nie jest ustawą podatkową, ani też
nie posiada charakteru przepisów prawa podatkowego, w związku

4 Zob. art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3.04.2014 r.
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw
członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz.Urz. UE L 127, s. 1,
ze zm.).

5 LEX nr 2452115.
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nałożenia kar pieniężnych za uchybienia stwierdzone w trakcie tych kontroli.
Autor wskazuje również na przypadki i zasady ewentualnego zatrzymania pojazdu i to-
waru, opłaty z tym związane oraz zasady orzekania przepadku zatrzymanych towarów 
na rzecz Skarbu Państwa.
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatko-
wych, sędziów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców 
fi rm transportowych oraz podmiotów dokonujących obrotu wyrobami objętymi moni-
torowaniem w systemie SENT. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów 
sprzedaży, marketingu i PR.

CENA 139 ZŁ (W TYM 5% VAT)

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

Grzegorz Musolf
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