Informacja Ministra Finansow dia rolnikow dokonuj^cych zakupu paliw
wykorzystj-wanycfa w gospodarstwie rolnym
(pismo zdnia 30 wrzeinia 2015 r. znak PT3.0723.1.20I5.DA\7I32|

InfomiujQ, ze na terytorium Polski zaobserwowano nasilcnie zjawiska oszustw w obrocic
paliwami. Nabywcanii paliwa od oszustow mog^ bye w coraz wi^kszvTn slopniu rolnicy,
prawdopodobnie nieswiadonii uczestnictwa w takim procederze.
Ustalenia poczynione wskutek dzialari konirolnych shizb skarbowych prowadz^ do wniosku,
zc naduzycia w obrocie paliwami przyjmujg, czesto forni^ zorganizowani^ (izw. transakcje
karuzelowc). Przez karuzelQ podatkovva. nalczy ro^umiec siec kilku, kilkunaslu
(rzadziej kiikudziesi^ciu) podmiotow, ktore tworz^. pozory legalnych transakcji handlowych,
a ich prawdziwvTn cclem jest wyludzenie z urz(,"du skarbowego zvvrotu podatku VAT.
W procederze tym istolnvin eiemenlem jest wykorzystanic izw, slupow (podmiolow z reguJy
nieposiadajq^cych majq^tku, z zalozenia nierozliczaj^cych podatku). Osobami uczestnicz^cymi
w tancuchu transakcji majacych na celu wyiudzenia podatku mog^ bye rownicz podmioty
(m.in. rolnicy), ktore nieswiadomie uczestnicza w procederze wyhidzeti, kupujqc paliwo po
bardzo niskicj ccnie (tak atrakcyjna cena nie moglaby bye zastosowana, gdyby podmioty
uczestiiiczq^ce w laiicuchu transakcji prawidlowo rozliczaly podatek). Najczesciej zanizona
cena pelni fiinkcjt; „\vabika" maj^cego sklonic uczciwego klienta do nabycia okreslonego
towaru od oszusta podatkowego.
Przedstawiaj^^c problem naduzyc w obrocic paliwami nalezy rowniez podkreslic,
zc to konsument (w opisywanym przypadkii rolnik) piaci podatek weenie paliwa.
W wyniku naduzyc podatek ten (uiszczony przez konsumenta w zaptacie) nie trafia do
budzetu, lecz wzbogaea nieuczciwego sprzcdawc^.
Do najbardziej istotnych konsekwencji uczestnictwa \v takim procederze nalezy:
1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odiiczenia podatku naliczonego w podatku VAT.
W pierwszej kolejnosci nalezy wskazac, ze organy podatkowe mog^ zakwestionowac
prawo do odiiczenia podatku naliczonego wynikaji^cego z faktur>' dokumentujqcej zakup
paliwa przez rolnika, w prz\padku gdy rolnik dokonujq_cy odiiczenia podatku
(tj. rolnik, kt6r\' rozlicza podatek VAT) „wicdziat lub powinien by! wiedziec",
zc kupit paliwo od oszusta. ktory nie zapfaci podatku do urzedu skarbowego.
W zwis\zku z powj-zszym przed nabycicm paliwa rolnik powinien zasiQgniic dokladnych
i sprawdzonych infbrmacji na temat podmiotu. od ktorego zamierza nabyc paliwo,
w celu upewnienia si^ co do jego wiarygodnosci. Ponadlo rolnik powinien zwrocic uwagq,
czy zakup paliwa odbywa si^ w warunkach typowych dla takich transakcji. Na fakt,
ze iransakcja zakupu paliwa odbiega od typowych warunkow mog^ wskazwac
nast^pujacc okolicznosci:
•

mozliwosc zaplaty za paliwo wyl^cznie gotowk^ kierowcy lub przedstawicielowi
dostawcy, najcz(?sciej nieznanemu,

•

wyja.tkowo atrakcvjne warunki cenowe zakupu paliwa,

•

nielj'powe pozabiurowe okolicznosci zawierania transakcji (parkingi, lokale
ogolnodostqpne, internet, SMS, telefon), niestandardowe zachowania osob
dostarczajq^cych paliwo. np. brak zgody na wylegilymowanie sie przez sprzedajt^cego,

dowozacego paliwo czy pobierajq.ccgo gotowkq,
zakup paliwa bezposrednio z cystem.
brak mozliwosci idemyfikacji osoby wystawiajacej fakturq,
brak wszystkich wlasciu-ych dokumeniow sprzedazy (dokumentu wydania - tzw. VVz,
swiadectwajakosci, koncesji, nicwystawienie faktury).
zakup paliwa od podmioru. dla ktorego taka sprzedaz nie stanowi podatawowego
profilu dzialalnosci,
brak mozliwosci bezposredniego koniaktu z podmiotan sprzedajucym paliwo
(kontakt wytacznie telefoniczny, dostawa
paliwa przez inne podmioty,
brak mozliwosci omowienia vvarunkow wspotpracy w siedzibie podmiotu,
brak mozliwosci zawarcia umowy w formic piscmnej, brak mozliwosci odbioru
paliwa w micjscu prowadzenia dzialalnosci przez podmiot sprzedajacy paliwo).
przrv'woz paliwa w pojazdach/'zbiomikach nieprzcznaczonych do przewozu towarow
niebezpiecznych.

2. Nalozenie na rolnika obowi^zku zaplaty podatku V A T „za sprzedawcq" w drodze
odpowiedziainosci solidamej.
Kolcina ncgatywn^ konsckwencja zakupu paliwa od oszusta jest mozliwosc nalozenia na
rolnika obowiazku zaplaty podatku VAT od zakupionego paliwa, w przvpadku gdy
podatku nie rozliczy nieuczciwy sprzedawca. Dotyczy to zarowno rolnikow rozHczajj^cych
podatck VAT, jak rowniez tzw. rolnikow ryczahowych. W szczegolnosci ryzyko zapiaty
podatku za nieuczciwego sprzedawcq moze pojawic sie w przypadku gdy zakup paliwa
~ odbywa sit; \v iiietypo"wych \varuhkach~oraz gdy cena paliwa, ktof^oferujc sprzedawca jest
znaczaco nizsza niz w przypadku innych sprzedawcow.
Rolnicy mog^ uwolnic sic od ryzyka placenia podatku za nieuczciwego sprzedawce
w przypadku gdy kupuja. 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?
gwarancyjn^. Wykaz ten jest udostgmiony w Biulelynie Informacji Publicznej
Ministersiwa
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:/,'k:aucia-gwarancvina.mofnet. gov.pl/.

3. Nalozenie na rolnika obowiazku zapiaty podatku akcyzowego ,,za sprzedawce".
Kupuj^c paliwo niewiadomego iub nielegalnego pochodzenia, gdy nie jest znane zrodlo
pochodzenia paliwa i nic jest mozliwe ustalenie sprzedawcy paliwa, rolnik moze zostac
zobowi^zany do zaplacenia akcyv.y. jezeli nie zrobit lego sprzedawca, Ryzyko zaplaty
akcyzy za dostawc^ paliwa wyslapi np, w sytuacji, gdy rolnik odmowi ujawnienia
sprzedawcy [ub wskaze podmiot nieistniej^cy. Aktualnie obowiazuj^ca stawka akcyzy dla
olejow nap^dowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobow powstalych ze zmieszania
tych olejow z biokomponentami, spelniajq^cych w\'magania jakosciowe okreslone w
odrcjbnych przepisach wynosi 1171,00 zl/IOOO 1. W przypadku gdy olcj naptjdowy nie
spetnia wymogow jakosciowych nalezy zastosowac stawkt; akcyzy wynosz^ca
1797,00 zl/lOOo''l.

4. Naiozenie na rolnika obowi^zku zaplaty oplaly paliwowej .,za sprzedawcQ'',
Jezeli rolnik zostanie zobowi^any do zaplacenia akcyzy w z w i ^ k u z zakupcm paliw
z nicwiadomego lub nielegalnego zrodla, to konsekwencji tego b^dzic koniecznosc
oplacenia przez rolnika rowniez oplaty paliwowej, Obowii\zuj!vca w 2015 r, stawka oplaly
paliwowej dla olejow napQdowych wynosi 288,05 zt/] 000 1.

5. Mozliwosc zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o ktory ubiegaji\ sit; rolnicy
w urzt^lzie gminy.
Rolnicy niog^ uzyskac zwrot podatku akcyzowcgo zaplaconego przy zakupie olcju
nap^owego uzywanego do produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku akcv'zowego w 2015 r.
wynosi 81,70 zi za kazdy I ha uz\ik6w rolnych. W lym celu rolnik wysiqpuje
(w zaieznosci od miejsca poiozenia gruntow) do wojia, bumiistrza lub prezydt;nia miasia,
dol^czajac do wniosku taktury dokumentuj^ce zakup olcju nap^dowego.
Podstaw^ do zwrotu podatku akcyzowego mog^ bye wylacznie faktury, klore ^tanowiq.
rzcczswisty dowod zakupu oleju napedowego przez rolnika (tj. dokumenluj^ transakcje,
ktore rzeczywiscie miaty miejsce, wystawil je podmiot dokonuj^cy legalnego obrolu
paliwami, nie zas np. podmiot nieislniejacy, a przedmiotem dostawy by! olej napedowy).
W przypadku gdy faktury przedstawione przez rolnika nie bQd^ dokumentowac
rzeczywistego zakupu oleju napqdowego {bed^ to tzw. puste faktury). zwrot podatku
akcyzowego moze zostac zakwestionowany.
VV syluacji natomiast gdyby okazalo siQ w terminie p6zniejsz\in, ze rolnik pobrai
nienalcznie zwrot podatku akcyzowego bedzie on zobowi^zany do jego z\vrotu wraz ze
•stosownjTni odsetkami.

6. Odpowiedzialnosc kamo-skarbowa.
Nabycie paliwa od oszusta na podstawie faktur. ktore sa niezgodne z rzecz^'wistoscia,
oraz poshigiwanie sie przez podatnika takimi fakturami przed organarm podatkow^mi
w ramach dokonywania rozliczenia podatku (przykJadowo VAT czy akcyzowego)
moze prowadzic do odpowiedzialnosci za przestcpstwo lub wykroczenie skarbowe na
podstawie ustawy Kodeks kamy skarbowy, za co grozi kara grzv-wny (od 175 zl
do 16,8 mln zl), kara pozbawienia wolnosci do 5 lat albo obie te kary tj^cznie.
Podobnc konsckwencje poniesie podatnik, ktory przez podanie danych niezgodnych ze
stanem rzcczywist>TTi lub zatajenic rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w blj^d
wlasciwy organ narazaj;ic na nienalezny zwrot podaikowej naieznosci publicznoprawnej,
w szczcgolnosci podatku naliczonego w rozumieniu przepisow o podatku od lowarow i
uslug, podatku akcN'zowym, zwrot nadplaty lub jej zaliczcnie na poczet zalegio.sci
podaikowej lub biezacych albo przyszlych zobowi^zaii podatkowych.
Poslugiwanie sie nierzetelnymi fakturami moze stanowic ponadto czyn zabroniony
podlegajqcy karze grzywny od 175 zl do 16,8 mln zl.
Z kolei nabycie oleju opatowego. bcz wzglQdu na to czy dokonanc w sposob legalny,
cz>' cez nie, i jego nast<;pne uzycic jako napedowego, zagrozone jest karg_ grzywny
(od 175 zl do 16,8 mln zl), kara pozbawienia wolnosci do 2 lat albo obu lym karom
ti^cznic.

Podsumowuj^c, potencjaine zagrozenia dla rolnika z tytuha zakupu „nielegalnego" paliwa
zdecydowanie przewyzszaj^korzysci, jakie moze on uzyskac z tytulu „atrakcyjnej" cenyjego
zakupu, Powyzszc ilustruje naslcpujacy przyklad:
Rolnik zakupii 1.000 litrow .,nielegalnego" oleju napgdowego nicspelniajacego wyTnagan
jakosciowych po cenie brutto 4.50 zl/1 (o 50 gr/l nizszcj niz w przypadku ,,legalnego"
zakupu).
Z tego tytuhj rolnik uzyskuje zysk w wysokosci 500 zt.
Jednoczesnie jednak rolnik moze poniesc stratvw wvsokosci 3.877 zl.
Na kwot^ tych strat skladac siq b^da:
1) naleznosci na rzecz Skarbu Paiistwa, ktorych moze dochodzic naczelnik urzedu celnego:
•

J.797 zi - podalt'k akcyzowy.

• 28S zl - optata paliwowa.
2) kwoty zakwestionowanych odiiczeii czy zw/Totu podatku, przysluguj^cych rolnikowi przy
„lcgalnyin" nabyciu;
• 950 zl (zwrot podatku akcyzowego).
• 842 z) (odliczenie podatku VAT).
RYZYKO = 500 zl - 5.877 zl = - 3.377 d
Jednoczesnie nalezy podkreslic, iz kwota straty moze bye znacznie wyzsza w przypadku m.in.
gdy dojdzie do nalozenia na rolnika obowi^ku zaplaty podatku „za sprzedawce" w drodzc
odpowiedziainosci solidamej czy tez do nalozenia na rolnika kary_ w drodze
odpowiedziainosci karnoskarbowej.

Ponadio wskazania wymaga, ze paliwo pochodzace z niewiadomego zrodia czesto nie spelnia
nonn jakosciowych, jednym bowiem z typowych procedcrow uprawianych przez osoby
dopuszczajace sie oszustw w obrocie paliwami jest odbarwianie oleju opatowcgo przy
pomocy kwasu siarkowego i sprzedawanie go jako oleju napedowego. W momcncie zakupu
rolnik nie jest w stanie odroznic nabytego odbarwioncgo oleju opaiowego od oleju
napqdovvego. inn^ metod^ jest dodawanie do oleju opaiowego odpadow chemicznych
lub lanieh rozpuszczalnikow i sprzcdazy go jako oleju napqdowego. Uzywanie takicgo paliwa
moze prowadzic do awarii silnikow maszyn rolniczych, a w konsekwencji skutkowac
koniccznosciq przeprowadzenia kosziownyeh napraw tych urz^dzcii.
Majt^c na uwadzc powyzszc. nabywajq.c paliwo w dobie na.silenia zjawiska oszustw
w sektorze paliwowym, rolnicy mog^ ustrzec si^ uczestniclwa w takim procederzc
w nastepuj^cy sposob:
•

bardzo uwaznic dobierac kontrahentow, od ktorych zakupia paliwo,

•

dokonywac zakupu w firmach o niebudzi^cej watpliwosci renomie.

•

zawiurac transakcje - umowy grupowo, z wyznaczeniera lidera fachowca paliwowoilnansowego. celem zmniejszenia kosztow biurokracji oraz zapewnienia mozliwosci
ncgocjacji duzego upustu.
zawierac transakcje w biurze (najlepiej finny sprzedaj^cej z udzialem jej wlasciciela
lub szefa) w godzinach pracy biura.

•
•

unikac zakupu paliwa w przypadku gdy okolicznosci, w jakich odbywa siq sprzedaz sa
nietypowe i budza wg.tpliwosci,

•

zawierac transakcje bezgotovvkowe.

•

w przypadku platnosci w formie gotowkowej nalezy upewnic sie., ze osoba
przyjmuj^ca naleznosc jest wskazana z imienia i nazwiska na dowodzie KP oraz jest
upowazniona przez sprzedawcq do odbioru gotowki,

•

w przypadku dokonywania transakcji z udzialem posrednika zi^dac dowodow.
ze osoba podajq^ca siq za posrednika moze wyst^powac w imieniu sprzedawcy (uniowa
posrednictwa, telefon do sprzedawcy),

•

z^dac oryginalnych dokumentow (KRS, zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej. REGON, NIP, koncesja), z kt6r\'ch nalezy pewne dane
wynolowac - celem sprawdzenia - nr dokumentu, data wydania, organ wystawiaj^cy
dokumcnt, data waznosci od... do... - nawet zazEidac 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 sa zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT,
Sprawdzenie
statusu
podmiom w VAT jest
dost^pne
pod
linkiem
https://plr.mf.gov.pl/?link=vat

•

sprawdzac czy sprzedawcy paliwa
wymienieni w prowadzonym przez .Ministra
Finansow w formie elektronicznej wykazie podmiotow, ktore ziozyly kaucj^
gwarancyjna^

•

sprawdzac czy sprzedawcy paliwa sa, w bazie przedsi^biorslw posiadajqcych koncesje
w zakresie obrohj paliwami.
Baza przedsi<;biorstw posiadaj^cych koncesje znajduje si^ na stronie intemctowej
Urzedu Reguiacji Energetyki pod linkiem:
http://bip.ure. tiOv.pl/bip/import/35.Baza-przedsiebiorstw-posiadaiacvch-koncesie.hlml
przy zakupie znaczacych ilosci paliwa pobrac probki w obecnosci dostawcy przed
zlaniem, ktore nalezy dobrze zabezpieezyc i zachowac do cwentualnych sporow
(pobor probck powinien bye w miarg fachowy i do wfasciwych naczyii),
Pobrane probki pozwola na ocene czy sprzedawane paliwo spelnia normy jakosciowe
(czy jego zakup jest ..bezpieczny" dla rolnika).

•

Narastajiicy problem oszustw w obrocie paliwami jest niezwykle szkodliwy nie tylko dla
budzetu pahstwa, ale rowniez dla znaczacych jego konsumentow, w I^TH rolnikow,
ktorzy nieswiadomie uczestniczqc w procederze naduzyc, moga narazic siQ na opisane
powyzej negatywne konsekwencje.

