
Informacja Ministra Finansow dia rolnikow dokonuj^cych zakupu paliw 

wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym 

(pismo 2 dnia 30 wrzesnia 2015 r. znak PT3.0723.I.2015.DAV/U2) 

Informuj^, ze na terytorium Polski zaobserwowano nasUenie zjawiska oszustw w obrocie 
paliwami. Nabywcami paliwa od oszustow mogq. bye w coraz wi^kszym stopniu rolnicy, 
prawdopodobnie nieswiadomi uczestnictwa w takim procederze. 

Ustalenia poczynione wskutek dzialan kontrolnych shizb skarbowych prowadzq^ do wniosku, 
ze naduzycia w obrocie paliwami przyjmuj^ czQsto form^ zorganizowan^ (tzw. transakcje 
karuzelowe). Przez karuzel^ podatkow^ nalezy rozumiec siec kilku, kilkunastu 
(rzadziej kilkudziesi^ciu) podmiotow, ktore tworz^pozory legalnych transakcji handlowych, 
a ich prawdziwym celem jest wyhadzenie z urz^du skarbowego zwrotu podatku VAT. 
W procederze tym istotnym elementem jest wykorzystanie tzw. shipow (podmiotow z reguly 
nieposiadaj^cych maj^tku, z zalozenia nierozliczaj^cych podatku). Osobami uczestnicz^cymi 
w lancuchu transakcji maj^cych na celu wyhidzenia podatku mog^ bye rowniez podmioty 
(m.in. rolnicy), ktore nieswiadomie uczestnicz^ w procederze wyludzeri, kupuj^c paliwo po 
bardzo niskiej cenie (tak atrakcyjna cena nie moglaby bye zastosowana, gdyby podmioty 
uezestnicz^ee w lahcuehu transakcji prawidlowo rozliczaly podatek). Najez^seiej zanizona 
cena pelni tunkcjq „wabika" maj^cego sklonic uczciwego klienta do nabycia okreslonego 
towaru od oszusta podatkowego. 

Przedstawiajf^c problem naduzyc w obrocie paliwami nalezy rowniez podkreslic, 
ze to konsument (w opisywanym przypadku rolnik) placi podatek w cenie paliwa. 
W wyniku naduzyc podatek ten (uiszczony przez konsumenta w zaplacie) nie trafia do 
budzetu, lecz wzbogaca nieuczciwego sprzedawcq. 

Do najbardziej istotnych konsekwencji uczestnictwa w takim procederze nalezq :̂ 

1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT. 

W pierwszej kolejnosci nalezy wskazac, ze organy podatkowe mogq̂  zakwestionowac 
prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj^cego z faktury dokumentuj^cej zakup 
paliwa przez rolnika, w przypadku gdy rolnik dokonuj^cy odliczenia podatku 
(tj . rolnik, ktory rozlicza podatek VAT) „wiedzial lub powinien byt wiedziec", 
ze kupil paliwo od oszusta, ktory nie zaplaci podatku do urzQdu skarbowego. 

W zwi^zku z powyzszym przed nabyciem paliwa rolnik powinien zasi^gn^c doktadnych 
i sprawdzonych informacji na temat podmiotu, od ktorego zamierza nabyc paliwo, 
w celu upewnienia si^ co do jego wiarygodnosci. Ponadto rolnik powinien zwrocic uwag^, 
czy zakup paliwa odbywa siq w warunkach typowych dla takich transakcji. Na fakt, 
ze transakcja zakupu paliwa odbiega od typowych warunkow mog^ wskazywac 
nastqpuj^ce okolicznosci: 

• mozliwosc zaplaty za paliwo wyt^cznie gotowkq^ kierowcy lub przedstawieielowi 
dostawcy, najcz^sciej nieznanemu, 

• wyj^tkowo atrakcyjne warunki cenowe zakupu paliwa, 
• nietypowe pozabiurowe okolicznosci zawierania transakcji (parkingi, lokale 

ogolnodostQpne, internet, SMS, telefon), niestandardowe zachowania osob 
dostarczaj^cych paliwo, np. brak zgody na wylegitymowanie si^ przez sprzedaj^cego. 



dowoz^cego paliwo czy pobieraj^cego gotowk^, 
• zakup paliwa bezposrednio z cystem, 
• brak mozliwosci identyfikacji osoby wystawiaj^cej fakturq, 
• brak wszystkich wlasciwych dokumentow sprzedazy (dokumentu wydania - tzw. Wz, 

swiadectwa jakosci, koncesji, niewystawienie faktury), 
• zakup paliwa od podmiotu, dla ktorego taka sprzedaz nie stanowi podstawowego 

profilu dzialalnosci, 
• brak mozliwosci bezposredniego kontaktu z podmiotem sprzedaj^cym paliwo 

(kontakt wyl^cznie teiefoniczny, dostawa paliwa przez inne podmioty, 
brak mozliwosci omowienia warunkow wspotpracy w siedzibie podmiotu, 
brak mozliwosci zawarcia umowy w formie pisemnej, brak mozliwosci odbioru 
paliwa w miejscu prowadzenia dzialalnosci przez podmiot sprzedaj^cy paliwo), 

• prz3w6z paliwa w pojazdach/zbiomikach nieprzeznaczonych do przewozu towarow 
niebezpiecznych. 

2. Nalozenie na rolnika obowi^zku zaplaty podatku VAT „za sprzedawc^" w drodze 
odpowiedzialnosci solidamej. 

Kolejn^ negatywn^ konsekwencj^ zakupu paliwa od oszusta jest mozliwosc nalozenia na 
rolnika obowit^zku zaptaty podatku VAT od zakupionego paliwa, w prz>padku gdy 
podatku nie rozliczy nieuczciwy sprzedawca. Dotyczy to zarowno rolnikow rozliczaj^cych 
podatek VAT, jak rowniez tzw. rolnikow ryczaltowych. W szczegolnosci ryzyko zaplaty 
podatku za nieuczciwego sprzedawc^ moze pojawic siq w przypadku gdy zakup paliwa 
odbywa siq w nietypowych warunkach oraz gdy cena paliwa, ktorj^oferuje sprzedawca jest 
znacz^co mzsza niz w przypadku innych sprzedawcow. 

Rolnicy mog^ uwolnic siQ od ryzyka placenia podatku za nieuczciwego sprzedawca 
w przypadku gdy kupujq, paliwo u sprawdzanych sprzedawcow, co ma miejsce m.in. 
w przypadku nabywania paliwa od podmiotow wpisanych do prowadzonego przez 
Ministra Finansow w formie elektronicznej wykazu podmiotow, ktore zlozyly kaucj^ 
gwarancyjnq,. Wykaz ten jest udostqpniony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansow na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja 
podatkowa/Dzialalnosc/Kaucja gwarancyjna. Wejscie do wykazu jest rowniez mozliwe ze 
strony www.finanse.mf.gov.pl w menu VAT/Kaucja gwarancyjna; link bezposredni: 
http://kaucia-gwarancvjna.mofhet.gov.pl/. 

3. Naiozenie na rolnika obowi^zku zaplaty podatku akcyzowego „za sprzedawca". 

Kupuj^c paliwo niewiadomego lub nielegalnego pochodzenia, gdy nie jest znane zrodlo 
pochodzenia paliwa i nie jest mozliwe ustalenie sprzedawcy paliwa, rolnik moze zostac 
zobowi^zany do zaplacenia akcyzy, jezeli nie zrobil tego sprzedawca. Ryzyko zaplaty 
akcyzy za dostawc^ paliwa wys t^ i np. w sytuacji, gdy rolnik odmowi ujawnienia 
sprzedawcy lub wskaze podmiot nieistnieji^cy. Aktualnie obowit^zuj^ca stawka akcyzy dla 
olejow nap^dowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobow powstalych ze zmieszania 
tych olejow z biokomponentami, spelniaj^cych wymagania jakosciowe okresione w 
odrqbnych przepisach wynosi 1171,00 zl/1000 L W przypadku gdy olej nap^dowy nie 
spebia wymogow jakosciowych nalezy zastosowac stawk^ akcyzy wynosz^c^_ 
1797.00 zl/10001. 



4. Nalozenie na rolnika obowii^zku zaplaty oplaty paliwowej „za sprzedawcq". 

Jezeli rolnik zostanie zobowi^any do zaplacenia akcyzy w zwi^ku z zakupem paliw 
z niewiadomego lub nielegalnego zrodla, to konsekwencj\ tego bqdzie koniecznosc 
oplacenia przez rolnika rowniez oplaty paliwowej. Obowi^zuj^ca w 2015 r. stawka oplaty 
paliwowej dla olejow nap^dowych wynosi 288,05 zl/1000 1. 

5. Mozliwosc zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o ktory ubiegaj^ si^ rolnicy 
w urzqdzie grniny. 

Rolnicy raogq^ uzyskac zwrot podatku akcyzowego zaplaconego przy zakupie oleju 
napQdowego uzywanego do produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. 
wynosi 81,70 zl za kazdy 1 ha uzytkow rolnych. W tym celu rolnik wyst^uje 
(w zaleznosci od miejsca polozenia gruntow) do wojta, burmistrza lub prezydenla miasta, 
dol^czaj^c do wniosku faktury dokumentujq.ce zakup oleju nap^dowego. 

Podstaw^^ do zwrotu podatku akcyzowego mog^_ bye wyli^cznie faktury, ktore stanowi^ 
rzeczywisty dowod zakupu oleju napQdowego przez rolnika (tj . dokumentuj^ transakcje, 
ktore rzeczywiscie mialy miejsce, wystawil je podmiot dokonuj^cy legalnego obrotu 
paliwami, nie zas np. podmiot nieistniej^cy, a przedmiotem dostawy byt olej nap^dowy). 

W przypadku gdy faktury przedstawione przez rolnika nie h^di^ dokumentowac 
rzeczywistego zakupu oleju nap^dowego (h^d^^ to tzw. puste faktury), zwrot podatku 
akcyzowego moze zostac zakwestionowany. 

W sytuacji natomiast gdyby okazato siq w terminie pozniejszym, ze rolnik pobral 
nienaleznie zwrot podatku akcyzowego b^dzie on zobowi^zany do jego zwrotu wraz ze 
stosownymi odsetkami. 

6. Odpowiedzialnosc kamo-skarbowa. 

Nabycie paliwa od oszusta na podstawie faktur, ktore ŝ  niezgodne z rzeczywistosciq^ 
oraz poslugiwanie s\q przez podatnika takimi fakturami przed organami podatkowymi 
w ramach dokonywania rozliczenia podatku (przykladowo VAT czy akcyzowego) 
moze prowadzic do odpowiedzialnosci za przestQpstwo lub wykroczenie skarbowe na 
podstawie ustawy Kodeks kamy skarbowy, za co grozi kara grzywny (od 175 zl 
do 16,8 mln zl), kara pozbawienia wolnosci do 5 lat albo obie te kary l^cznie. 

Podobne konsekwencje poniesie podataik, ktory przez podanie danych niezgodnych ze 
stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w bl^d 
wlasciwy organ narazaj^c na nienalezny zwrot podatkowej naleznosci publicznoprawnej, 
w szczegolnosci podatku naliczonego w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i 
ustug, podatku akcyzowym, zwrot nadpJaty lub jej zaliczenie na poczet zaleglosci 
podatkowej lub biez^cych albo przyszlych zobowi^an podatkowych. 

Poslugiwanie si^ nierzetelnymi fakturami moze stanowic ponadto czyn zabroniony 
podlegaj^cy karze grzywny od 175 zl do 16,8 mln zl. 

Z kolei nabycie oleju opatowego, bez wzgl^du na to czy dokonane w sposob legalny, 
czy tez nie, i jego nastQpne uzycie jako nap^dowego, zagrozone jest kar^ grzywny 
(od 175 zl do 16,8 mln zl), kar .̂ pozbawienia wolnosci do 2 lat albo obu tym karom 
l^cznie. 



PodsumowuJ^c, potencjalne zagrozenia dla rolnika z tytulu zakupu „nielegalnego" paliwa 
zdecydowanie przewyzszaj^korzysci, jakie moze on uzyskac z tytulu „atrakcyjnej" ceny jego 
zakupu. Powyzsze ilustruje nastqpuj^cy przyklad: 

Rolnik zakupii 1.000 litrow „nielegalnego" oleju nap^dowego niespelniaj^cego wymagan 
jakosciowych po cenie brutto 4,50 zl/1 (o 50 gr/1 nizszej niz w przypadku „legalnego" 
zakupu). 

Z tego tytulu rolnik uzyskuje zvsk w vvysokosci 500 zl. 

Jednoczesnie jednak rolnik moze poniesc straty w wysokosci 3.877 zl. 

Na kwotq tych strat skladac siq b^d^: 

1) naleznosci na rzecz Skarbu Paristwa, ktorych moze dochodzic naczelnik urz^du celnego: 

• 1.797 zl - podatek akcyzowy, 

• 288 zl - opiata paliwowa, 

2) kwoty zakwestionowanych odliczen czy zwrotu podatku, przyshiguj^cych rolnikowi przy 
„legalnym" nabyciu: 

• 950 zl (zwrot podatku akcyzowego), 

• 842 zl {odliczenie podatku VAT). 

RYZYKO - 500 zl - 3.877 zl = - 3.377 zi 

Jednoczesnie nalezy podkreslic, iz kwota straty moze bye znacznie wyzsza w przypadku m.in. 
gdy dojdzie do nalozenia na rolnika obowij^zku zaplaty podatku „za sprzedawc^" w drodze 
odpowiedzialnosci soUdamej czy tez do nalozenia na rolnika kary w drodze 
odpowiedzialnosci kamoskarbowej. 

Ponadto wskazania wymaga, ze paliwo pochodz^ce z niewiadomego zrodla cz^sto nie spelnia 
norm jakosciowych, jednym bowiem z typowych procederow uprawianych przez osoby 
dopuszczajt^ce si^ oszustw w obrocie paliwami jest odbarwianie oleju opaiowego przy 
pomocy kwasu siarkowego i sprzedawanie go jako oleju nap^dowego. W momencie zakupu 
rolnik nie jest w stanie odroznic nabytego odbarwionego oleju opaiowego od oleju 
napQdowego. Inn^^ metod^ jest dodawanie do oleju opaiowego odpadow chemicznych 
lub tanich rozpuszczalnikow i sprzedazy go jako oleju nap^dowego. Uzywanie takiego paliwa 
moze prowadzic do awarii silnikow maszyn rolniczych, a w konsekwencji skutkowac 
koniecznoscii^przeprowadzenia kosztownych napraw tycb urz^dzen. 

Maj^c na uwadze powyzsze, nabywaj^c paliwo w dobie nasilenia zjawiska oszustw 
w sektorze paliwowym, rolnicy mog^ ustrzec si? uczestnictwa w takim procederze 
w nast^pujc^cy sposob: 

• bardzo uwaznie dobierac kontrahentow, od ktorych zakupiq. paliwo, 
• dokonywac zakupu w firmach o niebudz^cej wqtpliwosci renomie, 
• zawierac transakcje - umowy grupowo, z wyznaczeniem lidera fachowca paliwowo-

fmansowego, celem zmniejszenia kosztow biurokracji oraz zapewnienia mozliwosci 
negocjacji duzego upustu, 

• zawierac transakcje w biurze (najlepiej firmy sprzedaj^cej z udzialem jej wlasciciela 
lub szefa) w godzinach pracy biura, 

• unikac zakupu paliwa w przypadku gdy okoUcznosci, w jakich odbywa si^ sprzedaz si\ 
nietypowe i budz^w^tpliwosci, 



• zawierac transakcje bezgotowkowe, 
• w przypadku platnosci w formie gotowkowej nalezy upewnic si^, ze osoba 

przyjmuj^ca naleznosc jest wskazana z imienia i nazwiska na dowodzie KP oraz jest 
upowazniona przez sprzedawcQ do odbiom gotowki, 

• w przypadku dokonywania transakcji z udzialem posrednika z^dac dowodow, 
ze osoba podajq_ca si^ za posrednika moze wyst^owac w imieniu sprzedawcy (umowa 
posrednictwa, telefon do sprzedawcy), 

• z^dac oryginalnych dokumentow (KRS, zaswiadczenie o wpisie do ewidencji 
dzialalnosci gospodarczej, REGON, NIP, koncesja), z ktorych nalezy pewne dane 
wynotowac - celem sprawdzenia - nr dokumentu, data wydania, organ wystawiaj^cy 
dokument, data waznosci od... do... - nawet zaz^dac kserokopii tych dokumentow), 

• przy kazdej dostawie z^dac oprocz faktury obowi^kowo swiadectwa jakosci paliwa, 
ktore rowniez nalezy poddac sprawdzeniu {telefon do wystawcy), 

• sprawdzac czy sprzedawcy paliwa ŝ^ zarejestrowanymi czyrmymi podatnikami VAT, 
Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT jest dost^ne pod linkiem 
https://pfr.mf.gov.pl/71ink~vat 

• sprawdzac czy sprzedawcy paliwa wymienieni w prowadzonym przez Ministra 
Finansow w formie elektronicznej wykazie podmiotow, ktore zlozyty kaucj^ 
gwarancyjn^ 

• sprawdzac czy sprzedawcy paliwa sq_ w bazie przed si ̂ biorstw posiadaj^cych koncesje 
w zakresie obrotu paliwami. 
Baza przedsi^biorstw posiadaj^cych koncesje znajduje SIQ na stronie intemetowej 
Urz^du Regulacji Energetyki pod linkiem: 
http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35.Baza-przedsiebiorstw-posiadaiacvch-koncesje.html 

• przy zakupie znacz^cych ilosci paliwa pobrac probki w obecnosci dostawcy przed 
zlaniem, ktore nalezy dobrze zabezpieczyc i zachowac do ewentualnych sporow 
(pobor probek powinien bye w miarQ fachowy i do wiasciwych naczyri). 
Pobrane probki pozwol^na ocen^ czy sprzedawane paliwo spelnia normy jakosciowe 
(czy jego zakup jest „bezpieczny" dla rolnika). 

Narastaji^cy problem oszustw w obrocie paliwami jest niezwykle szkodliwy nie tylko dla 
budzetu paristwa, ale rowniez dla znacz^cych jego konsumentow, w tym rolnikow, 
ktorzy nieswiadomie uczestnicz^c w procederze naduzyc, mog[\_ narazic si^ na opisane 
powyzej negatywne konsekwencje. 


