
Zmiany w przepisach SENT
Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC przez wszystkie podmioty
dokonujące hurtowego zakupu i potwierdzające odbiór paliwa

Ostateczny termin - 1 lutego 2020 r.

Aby sprostać wymogom Spółka Petrol zaleca, aby już dziś rozpocząć formalności 
związane z założeniem profilu firmy i osób reprezentujących firmę na Platformie Usług
Elektronicznych Skarbowo – Celnych /PUESC/

Poniżej przedstawiamy poszczególne kroki jakie należy przejść.

Logujemy się na stronie http://www.puesc.gov.pl/
Uwaga!  Używamy przeglądarki Internet Explorer oraz aktualnej wersji Java 

Rejestracja osoby fizycznej na PUESC - spowoduje nadanie Id SISC osobie 
fizycznej.

• Logujemy się na PUESC w zakładce „Formularze” wybieramy „e-Klient”.

• Logujemy się na swoim koncie na PUESC, przygotowujemy dowód osobisty 
oraz podpis kwalifikowany lub e-PUAP jeżeli posiadamy i postępujemy zgodnie 
z filmikiem.

„Formularze” -  „e-Klient”  -  Więcej -    -  Rejestracja osoby fizycznej    Wypełnij formularz˃ ˃ ˃ ˃

http://www.puesc.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=3RZ6ZV271hE&feature=youtu.be


Jeżeli nie posiadamy podpisu kwalifikowanego, generujemy UPO – Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru i udajemy się do najbliższego oddziału Izby Celnej / KAS w celu potwierdzenia 
tożsamości.

Drukujemy UPO Urzędowe Potwierdzenie Odbioru  
Oczekujemy na otrzymanie nadanego nr ID SISC. Wiadomość zostanie przesłana 
na naszą skrzynkę w MOJE DOKUMENTY w sekcji ODEBRANE na PUESC

Po uzyskaniu ID SISC możemy wygenerować  podpis służby celnej 

Generowanie podpisu niekwalifikowanego służby celnej 
– jeżeli nie posiadamy podpisu kwalifikowanego LUB profilu zaufanego e-PUAP!   
Postępujemy zgodnie z filmikiem:

Podpis pobieramy i zapisujemy na swoim komputerze.   

https://www.youtube.com/watch?v=_lIqHsdWLr0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XygI3EceOrw&feature=youtu.be


Rejestracja podmiotu na PUESC 
–logujemy się na swoje konto, przygotowujemy dane naszej firmy, podpis 
niekwalifikowany służby celnej / podpis kwalifikowany / e-PUAP  i postępujemy 
zgodnie z filmikiem: 

„Formularze” -  „e-Klient”  -  Więcej -    -  Rejestracja podmiotu  -   Wypełnij formularz˃ ˃ ˃ ˃

Otrzymujemy UPO Urzędowe Potwierdzenie Odbioru  i oczekujemy na otrzymanie 
nr ID SISC rejestrowanego podmiotu. 

Wiadomość zostanie przesłana na naszą skrzynkę w  MOJE DOKUMENTY  w sekcji 
ODEBRANE na PUESC. 

Rejestracja reprezentacji na PUESC 

– przygotowujemy nadane nr ID SISC osoby i podmiotu, skan pełnomocnictwa oraz 
skan opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Tutaj też potrzebny będzie podpis 
niekwalifikowany służby celnej lub jeśli posiadamy podpis kwalifikowany, czy też profil 
zaufany.

Opłatę za upoważnienie złożone w ramach usługi e-Klient wymaga uiszczenia opłaty 
skarbowej na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, 

PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

Oryginał pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty wysyłamy listownie na adres:

https://www.youtube.com/watch?v=AQ-BbRxnJwo&feature=youtu.be


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Wydział Centralna Rejestracja
ul. Krańcowa 28
61-037 Poznań

lub dostarczamy do najbliższego UC

Postępujemy zgodnie z filmikiem: 

„Formularze” - > „e-Klient”  - > Więcej - >  

Rejestracja, Aktualizacja, Dezaktywacja, Reprezentacji  - >  Wypełnij formularz

Drukujemy UPO Urzędowe Potwierdzenie Odbioru  (UPP może być dodatkowo)             
i oczekujemy na zatwierdzenie przez Urząd Celny naszego profilu. Wiadomość 
zostanie przesłana na naszą skrzynkę w  MOJE DOKUMENTY  w sekcji ODEBRANE 
na PUESC. 

Po weryfikacji otrzymujemy wiadomość i od tego momentu potwierdzając transakcję 
klikamy pole ZMIEŃ KONTEKST i zmieniamy go na firmę w imieniu której działamy.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi są zawarte na stronie www.puesc.gov.pl      
w dokumencie.

e-Klient -Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami 
korzystającymi z usług  Systemu Informacyjnego Skarbowo - Celnego

Uwaga! 

Rozpatrywanie wniosków podpisanych profilem zaufanym lub certyfikatem
kwalifikowanym trwa krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo

wnioskodawcy w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu
weryfikacji tożsamości.

http://www.puesc.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc


W razie pytań korzystamy z opcji dostępnych na PUESC tj. :

POMOC - Help Desk SISC 

tel. 33 4832055  

mail helpdesk-eclo@mf.gov.pl 

lub Zaloguj się do HelpDesk

Powodzenia!!!
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