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Warszawa, 20 marca 2020 r. 

ALERT PODATKOWY 

 

Wniosek o odstąpienie od kary na gruncie ustawy SENT 

Z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, sytuacja ekonomiczna polskich 

przedsiębiorców, w tym zwłaszcza branży transportowej będzie się pogarszać. Spadające przychody przy 

stałych kosztach oraz obciążeniach publiczno-prawnych mogą nie tylko wpływać negatywnie na płynność 

finansową krajowych przedsiębiorstw, ale również determinować ich dalsze funkcjonowanie na polskim 

rynku.  

Każde działanie minimalizujące koszty i straty finansowe ma w tej chwili kluczowe znaczenie. Kolejnym 

takim instrumentem jest możliwość zwracania się do organów podatkowych o odstąpienie od nakładanych 

dotychczas masowo kar pieniężnych na gruncie tzw. ustawy SENT.  

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 

oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu 

wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego 

albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu 

wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego 

albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej 

nakładanej na gruncie ustawy SENT.  

Kary na gruncie ustawy SENT sięgają od 10 tys. zł za pojedynczy błąd nawet o charakterze oczywistej 

omyłki pisarskiej w zgłoszeniu SENT do 100 tys. zł lub 46% wartości brutto przewożonego towaru. 

Dotychczas organy celno-skarbowe bezrefleksyjnie nakładały kary w każdym przypadku bez względu na charakter 

błędu co skutkowało gigantycznymi karami za drobne uchybienia bez możliwość skorzystania z odstąpienia od kar.   

Dopiero w obliczu istotnie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego, jak również zapewnień Rady Ministrów 

oraz Ministerstwa Finansów o szeregu mechanizmów wspierających przedsiębiorców, widzimy argumenty za 

występowaniem przez podmioty, wobec których toczą się postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na 

gruncie ustawy SENT z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na zaistnienie 

zarówno przesłanki ważnego interesu podmiotu, jak i interesu publicznego lub uzupełnienie wniosków składanych 

dotychczas. 

Kontakt do eksperta: 
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Kontakt dla mediów: 
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rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC 
tel. 602 571 395, 22 58 26 113 
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl 

 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 
22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny 
wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy 
przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 
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