
OBOWIĄZKI ODBIORCÓW
ZMIANY W OBROCIE
PALIWAMI OPAŁOWYMI

OD DNIA 01 KWIETNIA 2020 R. ZMIENIĄ SIĘ ZASADY 
DOKUMENTOWANIA OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI. 

▪ Zarówno nabywcy oleju (wykorzystujący go dla swoich potrzeb), 
jak i pośrednicy w obrocie olejem opałowym muszą dokonać 
rejestracji wniosku AKC-RU.

▪ Brak rejestracji uniemożliwi zakup oleju opałowego.
▪ Każdy podmiot, również osoby fizyczne nie prowadzące 

działalności gospodarczej będą zobowiązane poprzez platformę 
PUESC do zamknięcia w dniu dostawy zgłoszenia SENT
potwierdzającego odbiór produktu (a nie jak wcześniej za pomocą 
papierowego oświadczenia składanego sprzedawcy).

▪ W przypadku braku zamknięcia dostawy ustawodawca 
przewidział nałożenie kar finansowych zarówno dla odbiorców 
jak i dostawców.

PODMIOTY ZAREJESTROWANE W CEIDG LUB KRS BY 
ZAMKNĄĆ ZGŁOSZENIE OLEJU OPAŁOWEGO MUSZĄ MIEĆ 
DOSTĘP DO ZAAWANSOWANEGO KONTA NA PLATFORMIE 
PUESC.

T:  693 555 222  |  M: biuro@naftpol.net



Osoby fizyczne nieprowadzące działalności, osoby fizyczne
prowadzące działalność, osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej (prowadzące lub nie prowadzące
działalności) zużywające oleje opałowe do celów grzewczych oraz
podmiot pośredniczący w sprzedaży oleju opałowego przed
złożeniem zamówienia na zakup oleju opałowego zobowiązany jest
złożyć właściwemu Naczelnikowi US zgłoszenie rejestracyjne
uproszczone AKC-RU.

BRAK REJESTRACJI UNIEMOŻLIWI ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO!

Bez podania dostawcy numeru identyfikacyjnego miejsca dostawy lub
urządzenia mobilnego nadanego przez Naczelnika urzędu
skarbowego, dostawca nie będzie mógł wystawić zgłoszenia SENT.

KARY ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

Za brak zgłoszenia SENTA opałowego na dostawcę nakładana jest
kara w wysokości 46% wartości brutto towaru będącego
przedmiotem dostawy.

Za brak potwierdzenia zgłoszenia w dniu dostarczenia towaru na
podmiot odbierający nakładana jest kara finansowa w wysokości:

1. 5000 zł – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą,

2. 1000 zł – nieprowadzącego działalności gospodarczej

T:  693 555 222  |  M: biuro@naftpol.net

PAKIET INFORMACJI
SENT OPAŁOWY



REJESTRACJA - KROK PO KROKU

4
Wybierz "ZGŁOSZENIE AKC-
RU" i wypełni formularz,
podając wszystkie kotły oraz
ich lokalizacje.

5
Podpisz formularz poprzez:
• profil zaufany;
• podpis kwalifikowany;
• podpis elektroniczny 

użytkownika na Portalu 
Podatkowym.

6
Wyślij formularz i poczekaj
na potwierdzenie zgłoszenia
- AKC-RU/u

3
Na stronie głównej, pod
paskiem menu wybierz:
"PALIWA OPAŁOWE -
ZGŁOSZENIE AKC-RU".

2
Wejdź na stronę
www.puesc.gov.pl |
zaloguj się lub utwórz
konto.

1
Przygotuj NIP / PESEL, dane
producenta kotła, model
i moc pieca, średnie zużycie
roczne oleju opałowego. 

REJESTRACJA - KROK PO KROKU
WNIOSEK AKC-RU

Naczelnik US, po przyjęci zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, 
nadaje numer identyfikacyjny:

▪ miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia grzewcze – w 
przypadku urządzeń grzewczych stacjonarnych;

▪ dla każdego urządzenia grzewczego – w przypadku urządzeń 
grzewczych niestacjonarnych.

NUMERY ZNAJDUJĄ SIĘ W POTWIERDZENIU REJESTRACJI - AKC-RU/U

http://www.puesc.gov.pl/


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
Z OPIEKUNEM HANDLOWYM NAFTPOL lub mailowo:

T:  693 555 222  |  M: biuro@naftpol.net

ZAMÓWIENIE
Podczas składania zamówienia przekaż dostawcy numer
identyfikacyjny miejsca dostawy (dla urządzenia zamontowanego na
stałe) lub numer urządzenia (dla mobilnych np. nagrzewnica) .
KODY TRANSAKCYJNE

POTWIERDZENIE
Po dostawie należy dokonać jej potwierdzenia:
▪ wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz na portalu PUESC
▪ lub za pośrednictwem dostawcy, upoważniając go do 

wykorzystania otrzymanych KODÓW TRANSAKCYJNYCH

Kody transakcyjne należy pobrać ze swojego konta na PUESC lub
urzędzie skarbowym.

AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA AKC-RU

W przypadku gdy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym 
uproszczonym (AKC-RU) ulegną zmianie - ZPO lub PPO jest 
obowiązany do zgłoszenia zmiany tych danych w zgłoszeniu AKC-
RU, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana np. 
wymiana urządzenia grzewczego. 

Informacja o przewidywanej ilości zużywanych w roku 
kalendarzowym olejów opałowych, ze względu na jej szacunkowy 
charakter, co do zasady, nie będzie wymagała corocznej aktualizacji



M: biuro@naftpol.net

T: 693 555 222
T: 52 382 26 55

WWW.NAFTPOL.NET


