Drodzy Klienci,
Mając na uwadze wchodzące w życie w 2019 roku zmiany w regulacjach akcyzowych,
pragniemy poinformować o planowanych działaniach w zakresie dokumentowania dostaw
gazu płynnego realizowanych przez AmeriGas Polska sp. z o.o.
Konieczność wprowadzenia zmian wynika z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym
(ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy –
Prawo celne; Dz. U. z 2018 r. poz. 1697). Pierwotnie nowe regulacje miały wejść w życie z
dniem 1 stycznia 2019 r.; jednakże z uwagi na konieczność odpowiedniego przygotowania
się do nowych regulacji Parlament przyjął ustawę wprowadzającą dodatkowy okres
przejściowy, w trakcie którego w dalszym ciągu będzie można stosować aktualne zasady
dokumentowania wspomnianych czynności.
Mając na uwadze Państwa komfort oraz potrzebę zapewnienia sprawnej obsługi wszystkich
dostaw, AmeriGas Polska sp. z o.o. zamierza skorzystać ze wspomnianej możliwości, co
oznacza, że po 1 stycznia 2019 r. w dalszym ciągu będziemy dokumentować dostawy
gazu płynnego na dotychczasowych zasadach (z wykorzystaniem papierowego
dokumentu dostawy), tak by mieli Państwo wystarczająco dużo czasu do
przygotowania się do nowych regulacji.
Poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą wprowadzanych zmian oraz działań,
które należałoby podjąć w celu przygotowania się do nowych regulacji.
Co się zmieni?
Na gruncie nowych regulacji przemieszczenie m.in. gazu płynnego przeznaczonego do
celów opałowych będzie realizowane na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (eDD), który zastąpi dotychczas stosowane, papierowe dokumenty dostawy. Zmianie ulegnie
również sposób potwierdzania przez Państwa odbioru tego wyrobu. W zależności od
Państwa statusu, będą Państwo potwierdzać odbiór dostarczanego przez nas gazu:
• poprzez wygenerowanie elektronicznego raportu odbioru za pomocą
dedykowanego systemu EMCS PL 2 – w przypadku nabywców prowadzących
działalność gospodarczą
albo
• poprzez złożenie stosownego potwierdzenia przez odpowiednio umocowaną na
wydruku e-DD lub na elektronicznym potwierdzeniu odbioru - w przypadku
nabywców nieprowadzących działalności gospodarczej.
Co to oznacza?
Z punktu widzenia naszych Klientów, wprowadzana zmiana oznacza konieczność
podjęcia działań, które pozwolą na potwierdzanie odbioru nabywanego gazu płynnego
w sposób zgodny z nowymi przepisami, w przypadku gdy nabywcą jest podmiot
prowadzący działalność gospodarczą.
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Niepotwierdzenie odbioru nabywanego gazu będzie prowadzić do braku możliwości
zastosowania zwolnienia od akcyzy, a w niektórych przypadkach również nałożeniem przez
organ na Państwa, jako nabywców wyrobów zwolnionych od akcyzy, kary pieniężnej w
wysokości 5 000 zł.
Dlatego też w celu przygotowania się do nowych regulacji w przypadku podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest w szczególności:
1. Zweryfikowanie danych wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów
podatku akcyzowego (AKC-R) – czy dane zawarte w złożonych dokumentach są
aktualne i kompletne? czy w zgłoszeniu został wskazany nabywany przez Państwa
gaz płynny?
2. Dokonanie stosownych rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych
Skarbowo-Celnych (PUESC) – szczegółowe instrukcje w tym zakresie można
znaleźć na stronie www.puesc.gov.pl
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie muszą podejmować
jakichkolwiek dodatkowych działań – w szczególności nie muszą one dokonywać
rejestracji dla celów akcyzy ani rejestrować się na Platformie PUESC.
Co dalej?
AmeriGas Polska sp. z o.o. pracuje obecnie nad rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi
na dokumentowanie realizowanych przez nas dostaw gazu płynnego za pomocą
elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD) – zgodnie z nowymi regulacjami. Po
zakończeniu tych prac poinformujemy Państwa o planowanym przejściu na
dokumenty elektroniczne. Niemniej już teraz zachęcamy do możliwie jak najszybszego
podjęcia wspomnianych powyżej działań przygotowawczych, ponieważ z uwagi na
skalę wprowadzanej nowelizacji czas oczekiwania na rejestracje i uzyskanie odpowiedniego
dostępu na Platformie PUESC może być wydłużony.
Zapraszamy
do
zapoznania
się
z
nowymi
przepisami
pod
adresem:
www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1697/1 oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi
nowych zasad potwierdzania odbioru wspomnianych wyrobów dostępnymi pod adresem:
www.puesc.gov.pl
Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa pomocne. W razie jakichkolwiek
pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.
Z poważaniem,
Zespół AmeriGas
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