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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Od początku roku panuje zamieszanie w firmach zajmujących się sprzedażą węgla w związku z wprowa-

dzoną z początkiem roku akcyzą na wyroby węglowe. Problemem nie jest obliczanie akcyzy, ale tempo 
wprowadzenia przepisów i biurokracja. 

Niezadowoleni są i sprzedający, i kupujący. Podmioty zajmujące się sprzedażą opału nie miały zbyt wiele 
czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami. Jeszcze przed końcem roku każdy podmiot chcący prowadzić 
tego typu działalność musiał dokonać rejestracji w urzędzie celnym. To na podmioty pośredniczące w handlu 
wyrobami akcyzowymi spadła konieczność wypełniania wielu dokumentów i naliczania akcyzy. 

Ustawa o podatku akcyzowym zakłada cały szereg zwolnień. Opłatą nie są obciążane: gospodarstwa do-
mowe, organy administracji publicznej, jednostki sił zbrojnych, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby 
dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje, o których mowa 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwolnieniu podlegają wyroby węglowe uży-
wane w niektórych rodzajach działalności gospodarczej. Podmioty zwolnione z akcyzy za wyroby węglowe 
zobowiązane są do rejestracji w urzędzie celnym. W przypadku gospodarstw domowych konieczne jest pod-
pisanie oświadczenia. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli przedsiębiorca wystawia fakturę, to dolicza akcy-
zę. 

Przepisy dotyczące akcyzy weszły w życie pod koniec grudnia. Klienci indywidualni często dowiadują się 
o tym dopiero w momencie dokonywania zakupu węgla. Aby uniknąć płacenia akcyzy, klient musi podpisać 
oświadczenie w czterech egzemplarzach. W oświadczeniu takim widnieją: imię i nazwisko, adres oraz data 
i miejsce dostawy. Jeden egzemplarz oświadczenia zostaje u klienta, trzy trafiają do firmy handlującej wę-
glem, z czego jeden trafia do urzędu celnego, a dwa pozostałe firma musi przechowywać przez pięć lat. Jak 
wskazują klienci i przedsiębiorcy, problemy wynikają z braku informacji oraz nadmiernej liczby dokumen-
tów, które trzeba wypełnić bez względu na to, czy ktoś kupuje tonę, czy pięćdziesiąt kilogramów węgla. 

W świetle powyższego proszę o odpowiedź na pytanie: czy dostrzega Pan opisany tu problem i czy istnie-
je możliwość zmniejszenia biurokracji związanej z zakupem węgla? 

Z wyrazami szacunku 
Marian Poślednik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




