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Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Danutę Jazłowiecką 

i Stanisława Gawłowskiego podczas 7 posiedzenia Senatu RP w dniu 13 marca 2020 r. 

dotyczące uproszczenia procedur dokonywania zakupu oleju opałowego, uprzejmie informuję 

Pana Marszałka, co następuje.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego 

i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556 i z 2020 r. 

poz. 568) wprowadzono obowiązek rejestracji wszystkich uczestników obrotu paliwami 

opałowymi z uwagi na potrzebę uszczelnienia szeroko rozumianego rynku paliw ciekłych. 

Przygotowując założenia biznesowe dla projektowanych rozwiązań założono, że w grupie 

zużywających podmiotów olejowych, szacowanej na kilkadziesiąt tysięcy, są osoby wykluczone 

cyfrowo. Dlatego też w projekcie, a później w uchwalonej ustawie przyjęto dwa kanały 

rejestracji:

1) elektroniczny z wykorzystaniem Portalu PUESC albo Portalu Podatkowego;

2) nieelektroniczny, w postaci papierowej, na sformalizowanym formularzu zgłoszenia.

W tym drugim przypadku, osoba obowiązana do dokonania złożenia zgłoszenia rejestracyjnego 

uproszczonego – AKC-RU może stosowny formularz złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, 

przy pomocy innych osób albo przesłać przesyłką pocztową.

Wprowadzając obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego – 

AKC-RU przewidziano, że w przypadku zgłoszeń w postaci papierowej będzie możliwe złożenie 
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właściwego dokumentu w każdym z 400 urzędów skarbowych (w najbliższym urzędzie 

skarbowym). Dlatego też stosowne szkolenia zostały przeprowadzone dla wyznaczonych 

pracowników wszystkich urzędów skarbowych na terytorium kraju, którzy wspierają osoby 

zainteresowane w wypełnieniu formularza zgłoszenia. Tam też są udostępniane formularze 

zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych – ARC-RU dla osób wykluczonych cyfrowo.

Zużywające podmioty olejowe, szczególnie osoby fizyczne, nie muszą dopełnić 

obowiązku dokonania zgłoszenia osobiście – mogą działać przez pełnomocnika. Złożenie 

takiego pełnomocnictwa wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym uproszczonym – AKC-RU 

w organie podatkowym jest wolne od opłaty skarbowej. Stąd nie ma przeszkód by pełnomocnik, 

np. sprzedawca lekkiego oleju opałowego, złożył zgłoszenie w postaci papierowej, dołączając 

niezbędne pełnomocnictwo, w imieniu osoby wykluczonej cyfrowo.

Chęć wsparcia osób wykluczonych cyfrowo, potwierdzali przedstawiciele organizacji 

reprezentujących podmioty gospodarcze dostarczające te paliwa w trakcie konsultacji 

publicznych projektu ustawy i przepisy to umożliwiają.

W celu zwiększenia możliwości funkcjonalnych wielu usług elektronicznych 

dostarczonych przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową w resorcie są 

prowadzone intensywne prace nad projektem „e-Urząd Skarbowy”. W ramach tego projektu 

zostanie udostępnionych szereg narzędzi informatycznych umożliwiających korzystanie 

z dostarczonych podatnikom usług elektronicznych. Jedną z takich usług będzie kanał 

„e-Pełnomocnik”.

Nienależnie od powyższego pragnę zauważyć, że uwzględniając uwarunkowania 

zewnętrzne, na mocy art. 60 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 568), okres przejściowy, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 

oraz niektórych innych ustaw, który kończył się 31 marca 2020 r. został przedłużony do 

31 sierpnia 2020 r. W tak wydłużonym okresie można nadal sprzedawać i kupować paliwa 

opałowe na dotychczasowych zasadach – bez obowiązku rejestracji. Okres przejściowy do 

31 sierpnia 2020 r. dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje 

opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. 
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o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332, z późn. zm).

Dodatkowo odnosząc się do opisanej w oświadczeniu praktyki używania oleju 

opałowego do celów napędowych, czyli niezgodnie z jego przeznaczeniem, pragnę 

poinformować, iż jest to działanie niezgodne z prawem, podlegające rygorom ustawy z dnia 

10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19 i 568), którego 

konsekwencją może być m.in. kara grzywny albo kara pozbawienia wolności.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów
Piotr Dziedzic

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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