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MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Fgr.07aaff/r514041

Pani/Pan
Wojewoda

W zwiq'z'ku z napł1łvającyini do Ministerstwa Finansów informacjami dotyczącymi

nasilenia się zjawiska oszustw w obrocie paliwami - uprzejmie proszę Panią/Pana Wojewodę

o rozpowszechnienie załączonej informacji w powyższym zakresie, przygotowanej

na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30 wześnia 2015 r- znak

PT3.0723.1 '20l5.DAv.l 32, wśrÓd jednostek samorządu terytońalnego ofaz sołtysów.
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Informuję żę na terytońum Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie

paliwami' Nabylvcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy,

prawdopodobnie nięswiadomi uczestnictwa w takim procederze.

Ustalęnia poczynione wskutek działń kontrolnych shrżb skmbowych prowadzą do wniosku,

żs nadueycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną (tzw. transakcje

kan:zelowe} ' Ptzez karuze}ę pódatkową na|eŻy rozumięó siec kilku, kilkunastu

(rzadziej t<iitudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych,

u i"t' p**dziwym cetęm jest wyłudzętllę z urzędu skartowego zw5otu podatku vAT'
w p*ó"ao"e tym istotnyrn elernęntsm jest wykorzystanie tzw. słrpów (podmiotów z reguły

nieposiadających majątku' z załłżęnianierozliczających podatku). osobami uczestniczącyrri

w łancuchu nun=at"ji-mających na oęlu wyłudzerria podatku mogą być również podmioty

(m in. rolnicy), które nieświadomie uczestniczą w procederze wyfudzeń, kupując pałiwo po

bardzo niskie3 cerrie (tak atrakcyjna cena nie mogłaby być zastosow6ll€l' sdyby podmioty

uczestnicząca w łańcuchu nansakcji prawidłowo razliczały podateĘ. Najczęściej zaniżona

cena pełni fuŃcję ,,wabika'' mającego skłonić uczciwego klie,lrta do nabycia określonego

towaru od oszusta Podatkowego.

Przedstawiając problan nadużyć w obrocie paliwami nalezy równięż podkreślić'

ilę to konsument (w opisywanym prz1padku rolnik) płaci podatek w cęilie paliwa'

w wyniku nadużyć poańęń ten'(uiszczóńy po"' konsumerrta w zapłacie) nie trafia do

budżetu, lecz wzbogaca nięuczęiwego sprzedawcę'

Do najbardziej istotnych konsękwencji uczestnictwa w takim procederze należą

1. Zakwestionowanię u rolnika prawa do odiiczenia podatku naliczonego w podatku VAT.

W pierwszej kolejności należy wskazać, ze organy podatkowe mogą zakwestionować

prawo ao oót""Ńa podatku ńaliczonego wynrkają.9ego- z faktury dokumentującej zakup

paliwa Węz rolniką w przypadku gdy rolni| . dokonujący odliczenia podatku

łr'. rolnik, ktÓry ,orii"ru'podatek vAT) ,'wierlział lub powinien byf wiedzieć'''

ł* mpił paliwo o_tl oszusta, który nie zapłaci podatku do urzędu skarbowego.

W zwiąpku z powyższym przed nabyciem paliwą rolnik powinien zasięgnąć- dokładn;ch

i sprawdzonycr' inrońacji na temat podmiofu, od _którego załlięna nabyć paliwo,

* celu upeńienia się co ło jego wiarygodności. Ponadto rolnik powinierr zwrócić uwagą

czy zakup paliwa oouy*u iił * warunkach typowych dla takioh transakoji. Na fakt,

że trarrsakcja "*topo'paliwa 
odbiega od typowych warunków mogą wskazyuvać

Informacja Ministra t''inansÓw dla rolników dokonującycb zakupu paliw

wykorrystywanych w gospodarstwie rolnym

(pismo t dnia 3{l września 20l5 r. znak PT3.0?23'l'2015'DAv/13ż}

następujące okoliczności :

r możliwość zapłaty za paliwo wyłącznie

dostawcy, naj częściej nieznanemu,

gotówką kierowcy lub przedstawicielowi

r wyjątkowo atrakcyjne warur:ki cenowę zakupu paliwą

. nietypowe pozabiurowe okoliczności zawierania transakcji (parkingi, lokale

ogólnodostęne, internet' SMS, telefon), niestandardowe zachowania osób

dóstarcza;ących paliwo' np. brak zgody na wylegitymowanie się przez sprzedającego,



/

t
o

a

Ż

dowożącego paliwo czy pobierającego gotówką

zakup paliwa bezpośrednio z cystem'

brak możliwośoi identyfikacji osoby wystawiającej faktutę'

brak wszystkich właściwyoh dokumęntów spryedazyJdokumerrhr wydania - tzw'Wz'

iJ"a*ń. jakości, koncesji, niewystawiede faktury)'

zakuppaliwaodpodmiotu,dlaktÓregotakasprzedazniestanowipodstawowego
profi'lu działalności' l-_:^4^* -**oo.{*iłnvłtr rre-|'

brak możliwości bezpośredrriego kontaktu z podmiotern sprzedającym paliwo

(kontakt wyłącenię 
_'t*l*foni;oy, 

dostawa paliwa pt.'ez innę podmioty'

brak możliwoŚci o*o*i*iu ***Lo* **p&łp'u*y -* siedzibie podrniotu'

brak możliwości zawarcia umowy * ń'*i" pir**''*j, brak mozliwości odbioru

paliwa w miojscu p.o*ua"*ia dzińatno ia p,,"ipodmiot spreedający paliwo)'

przywózpaliwawpojazdact/zbiomikachnieprzemaczonychdopreewozutowańw
niebezPiecznYch'

podatku VAT ,,za sprzedawc{' w drodze
Ż. Nałożęnię na rolnika obowięku zapłaty

o dpowiedzi alności solidarnej'

Kolejnąnegatywnąkonsekwencjązakupupaliwa1do,szustajestmożliwośćnałożeniana
rolnika obowiązku zapłaty podatku vłr "a 

zakupionego paliwa' w przypadku gdy

podatku nie rozliczy J!-'łrl'v -ny11**. ńotyczy to .gÓvino 
rolników roz'iczająpych

podatek vAT, iur io*oi" ż tzw.rorniro* ł"'"ł.*y.1. W szcząólności ryzyko zapłaty

podatku 
"u 

,ri",r.""iio*go *pr".du*ę moze pojawiÓ sl-ę w prŻypadtłu sdy'zakup paliwa

odbylva się w nietypffi;h;*"ntacń"'* sjv ""na 
pati*a, t'tórąoferuje sprzedawca jest

il*J"ą* ńzr"u # * poypadku innych sprzedawców'

Rolnicy mogą uwolnió się od ryzyka płacenia 
'pod.5:'-"u 1ieuezci11go 

sprzedawcę

w prz1padku gdy koprrją ialiwo u 
'sprawdzanych 

sprzedawcÓw, co ma mleJsce m'In'

w przypadku ,r*uńJ*fu' iai*u _oa 
'|oo*iotów wpisanych do prowadeonego prŻeŻ

Ministra FinansÓw * iońi* etęntro*jic';ł *6a"u.1i'dmiotów' które złożyły kaucję

gwarancyjną wvr.* i". jest oaoffi"*"i 1 tiiu1"tyr'i* Informacji Pub1icznej

Ministerstwa p'inńów no *t ooi"*_inń'rnf'gov'pl w dziale Administracja

podatkowa/Działalność/Kaucjagwaran.yiol.wejściedowykazujestrownieżmolżLiweze
sfuny ww*.n ranse.mf.govęl 

-* *..i,, VAT/ifuucje gwarancyjna; liŃ bezpośredni:

btr: iitaucj a- ryarancvj n a'mofnet' gov' p!/'

3. Nałozęnię na rolnika obowiągku zapłaty podatku akcyzowego ,,za sptzedawc{''

Kupując paliwo niewiadomego lub.nielegalnego pochodzvrlią gdy nie jest znane źródło

pochodzeniu puii*u"i ni" i"j **tliwe 'rTta*'ii' 
iprzedawcy paliwa' rolnik może zostac

zobowią3any do zapłacenia akcyzy, ł"u*';" "ńnił'tego 
sprzedawon' Ryzyko zapłaty

akcyzy "u 
aoutunli'ę;;iil- *i'iói;: i :ł*:ji: gdy 

-rolnik 
odmÓwi ujawnienia

sprzedawcy r* wsiŁJ n"a***'i*'.i"ią'v eituatnie ólowiągująca stawka akcyzy dla

otejów napę{owych o kodzie CN 2?i0 iĘ'41 or* w1rrobów powstałych ze zmiesaania

tycholejówzbiokomponentami,-.spełniającychwJma8aniajakościoweokreślonew
odrębnych po"pi.uJ_i,ńo*i il7l,bó "ńóóo 

1. Wprz1padku gdy olej napę{owy nie

spełnia 
'rrvroosó*-_ 

5utficiowych należy zastosowaÓ stawkę akcyzy wynosząęą

1'797,ł0 zV1000 l'
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4. Nałożenie na rolnika obowiq,zku zapłaty opłaty paliwowej ',za sprzedawo{'.

JEźeli rolnik zostanie zobowiq3any do zapłacenia akcyzy w zwipku z zakupsm paliw

z niewiadomego lub nielegalnego źródła, to konsekwencją tego bszie koniecmość

opłacenia prze} rolnika również opłaty paliwowej. o_b91i1zulłca w 2015 r. stawka opłaty

paliwowej-dla olejÓw napędowych wynosi 288,05 złl1000l'

5. Możliwośó zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy

w urzędzie gniny.

Rolnicy mogą uzyskać zwlot podatku akc1aowego zapłaconego przy zakupie oleju

napędowego rriy***go do produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 20l5 t'

winosi 81,'t0'zł za_każdy l ha uzytkow rolnych. W tym celu rolnik wptęuje

t* 
"aręznogci 

od miejsca położenia gnlntów) do wÓjtą butmistrza lub prezyderrta miastą
jołąceając do wniosku faktury dokumentujące zakup oleju napędowęgo-

Podstawą do zwrotu podatku akc1zowego mogą byi wyłącznię faktury, którę stanowią

rzeczywisty dowód zakupu oleju napsowego przez rolnika (tj dokumenĘą transakcje,

którę rzeczywiście miały miejsce, wystawił je podmiot dokonujący legalnego obrotu

|uti*u*i, rrle zas np. podmiot ńieistniejący, a przedmiotem dostawy był olej napę{owy)'

w przypadku gdy faktury przedstawione przez rolnika nie będą dokumentowac

o**ą*i't*eo 'itupr' oleju napędowego {będą to tzw. puste faktury), zwrot podatku

akcyzowego moze zostać zakwestionowany'

W synlacji natomiast sdyby okazało się w terminie pózniejszym' że rolnik pobrał

nięnaiężnię zwrot podatku akcyzowego będzie on zobowią7any do jego zwiotu wtaz ze

stosownymi odsętkami.

odpowiedzialnośc kąmo-skarbowa.

Nabycie paliwa od osansta na podstawie faktur, które są niezgodne z łzełrYwistością

o'*"po*łosiwanie się przez podafirika takimi fakturami.prŻęd organami podatkowymi

w ńach- dokonywańa roziiczenia podatku (przykładowo vAT czy akcyzowego)

*oz. p**adzió io odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczorie skarbowe na

podstawie ustawy Kodets karny skarbowy, ułl co grozi kara szywny (od 175 zł

do 1ó,8 mln zł), kara pozbawięnia wolności do 5 lat albo obię te kary łącznie'

Podobne konsękwencje poniesie podatnik, który przez podaflie darrych niezgodnych ee

stanem r'e"zy"łistym luu zatajenię rzęczylvistego stanu rzeczy wprowadza w błąd

właściwy or88n ,,**uią* na niinależny zwrot podatkowej. nalęzności publiczrroprawnej'

* *"."*gólr,óści podatku naliczonego * rozumieniu przepisów o podatku od towarow i

usług, |odatku akcyzowym, uwfot nadpłaty lub jej 1.fLiczętię na poczet zaległości

poau:tlo*"i lub biezących albo przyszĘch zobowiąan podatkowych.

Posfugiwarrie się nierzerelnymi fakhrrami może stanowić ponadto czyn zabroniony

podlęgający kal,;z;ę szywny od 175 zl do 1ó,8 mln zł'

Z kolei nabycie oleju opałowsgo' bez względu na to cŻy dokonąne w sposób legalny,

łzy ttz nie, i 1"go ,rustęoe iżycie jako napędowęĘo: 1glożone 
jest kaą grzywny

ioa rzs zł do i6"3 mh Ą, mrą pozńawienia wolności do 2 lat albo obu tym karom

łącznie'
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Podsurnowująp, potencj a\ne zagrtżenia dla rolnika z t5rnrłu zakupu ,,nielegalnego'' paliwa

zdecydowan1e przewyższają kouysci, jakie możę on uzyskaó z tytułu ,'atrakcyjnej'' ceny jego

zakupu. Pow1zsze iluskuje nastąlująpy przykład:

Rolnik zakupił 1.000 litrów ,,nielega1nego'' oleju napsowego niespełniającego wymagan

jakościowycń po cenie brutto 4,5a zill (o 50 grll niższej nż w przypadku ,,1egalnego''

zakupu).

Ztego tyfufu rolnik uzyskuje łyst utwytotośqi 500 zł^

Jędnocześnie jednak rolnik moze ponieść straty w wvsokości 3.877 zł.

Na kwotę tych str{t składać się będą

l) nalezności rra necz Skarbu Państwą ktÓrych moze dochodzić naczelnik urz$u celnego:

ł l.79? zł - podatek akcyzowy'

. 288 zł - opłata paliwową

2) kwoty zakwęstionowanych odliczen czy zwrotu podatku, przysługujących rolnikowi przy

,,legalnym" nabYciu:

r 950 zł (zwtot podatku akcyzowego),

ł 84? zł (odlicznrie podatku vAT)-

RYZYKO = 500 zł-3.877 zŁ: -3.377 z-|.

Jednocześnie należy podkreŚlić, iz kwota sbaty moze być znacznie wyższa w przypadku m.in.

gdy dojdzie do nałoźenia na rolnika obowiąpku zapłaty podatku ,'za sprzedawcd' w dtodze

óoio*i*o"ialności solidarnej r'zy tęż do nałozęnia na rolnika kary w drodzę

odpowiedzia1noŚci kamoskarbowej -

Ponadto wskaŻada wymaga' że paliwo pochodzące z nięwiadomego źródła często nie spełnia

norm jakościowych' l"any'" bowiem z typowych procederów uprawiarryoh przez osoby

dopusiczając" *ię os^stlł w obrocie paliwami jest odbarwianie oleju opałowego przy

po*o"y kwasu siarkowego i sprzedawanre go jako oleju napędowęgo. W momęrrcie zakupu

rotnik nie jest w stanń odróżnió nabytego odbarwionego oleju opałowego od oleju

napędowego. łnną metodą jest dodawariię do oleju opałowego odpadów chanicznych

lub tanich rozpuszczalników i sprzedaży go jako oleju napsowego. Używanie takiego paliwa

może p'**uń"iÓ do awarii silników masąĄr mlniczych, a w konsekwencji skutkować

konięcźnością przeprowadzgria kosztownych napraw tych urządzeń,

Mając na uwadze powyższe, nab1rvając paliwo w dobie nasilenia zjawiska oszustw

* ńkto.r, paliwowym, rolnicy mogą ustrzęc się ucześmictwa w takim procederze

w nastęujący sposób:

o bardzo uwaznie dobięrać kontrahęntów, od których zakupią paliwo,

r dokonywać zakupu w firmach o niebudącej wąĘliwości relomie,

zawierać transakcje - umowy grupowo' z wpnaczęrriem lidera fachowca paliwowo'

finansowego, celem zrnniejszerria kosztÓw biurokracji oraz zapęwniEnia mozliwości

negocjacji duzego uPustu,

zawierać transakcje w biurzę (najlepiej firmy sprzedającej z udziałem jej własciciela

lub szefa) w godzinach PracYbiura,
unikać zakupu paliwa w płzypadku gdy okoliczności, w jakich odbyła się sprzedaz są

nietypowe i budzą wąĘliwoóci,
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zawięrąć transakcj e bezgotÓwkowe,

W przypadku płatności w formie gotÓwkowej nalezy upewnić sią że osoba
przyjmująca nalęznośc jest wskazana z imienia i nazwiska na dowodzie KP oraz jest
upowazniona przez sprzedawcę do odbioru gotówki,

w przypadku dokonyvania transakcji z udziałem pośrednika żądać dowodów,
żę osobą podająca się za pośrednika może wystpować w imieniu sptzedawcy (umowa
pośrednictwą tęlęfon do sprzedawcy),

żądał oryginalnych dokumentów (KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, REGON, NIP, koncesja), z Hórych na|eży pewne dane
wynotować - celem sprarvdzenia ^ nr dokumęntu, data wydania' orgŹm wystawiający
dokument, data waźności od.'. do.'. - nawet zaŻądać kserokopii tych dokumentów}'

przy kazdej dostawie żądać, oprÓcz faktury obowiąpkowo śrviadectwa jakości paliwą
które równieżnależy poddaó sprawdzeniu (telefon do wystawcy),

sprawdzaó czy sprzedawcy paliwa sązarejęstrowanymi czynnymi podafoiikami vAT,
Sprawdaerrie stafusu podmiotu w VAT jest dostęne pod linkiern
https ://pfr .m f. gov.pl/?link:vat

. sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienięni w prowadzonym przez Ministra
FinansÓw w formie elektronicmej wykazie podmiotów, które złoryty kaucję
gwarancyjną

r sprawdzlć czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje
w zakręsie obrotu paliwami.
Baza przedsiębiorstw posiadająpych koncesje znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Regulacji Energetyki pod linkiem:
h!sl://bip'ure.qoJ.nybltl_/il-uporV35.Bazą-przędsiebiorstw-posiadaiacv-Qh_koncesię.hfttl

o przy zakupie znaczących iiości paliwa pobrać próbki w obecności dostawcy przd
zlaniem, ktÓre należy dobrze zabezpieczyć i zachować do ęwenflnlnych spońw
(pobÓr prÓbek powinien być w miarę fachowy i do własciwych naczyn)'
Pobrane próbki pozwoią na oc€nę czy sprzedawane paliwo spełnia normy jakościowe
(czy j ego zakup j est,,bezpieczny'' dla rolnika).

Narastający problem oszustw w obrocie paliwami jest niezwykle szkodliwy nie tylko dla
budżetu panstwą ale również dla znaczących jego konsumentów, w tym mlnikÓvr,
WÓrzy nieświadomie uczestnicząc w procederze naduzyć, mogą nałazić się na opisane
powyzej negatywne konsekwencj e.


