2018-09-24

Dzień Administracji Skarbowej. Marszałek Sejmu: „KAS broni polskiego interesu
podatkowego”
- Dzięki KAS i jej pracownikom maleje szara strefa, eliminowana jest nieuczciwa konkurencja, ale za to
wspierani są przedsiębiorcy uczciwi, szczególnie przedsiębiorcy polscy - mówił marszałek Sejmu Marek
Kuchciński w piątek w Rzeszowie podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Krajowej Administracji
Skarbowej. - KAS broni polskiego interesu podatkowego, ale także skutecznie zabezpiecza granice Polski i
Unii Europejskiej. Do nich również należy bezpieczeństwo skarbowe. Zapewnienie dochodów państwa po
to, żeby władze państwowe miały możliwość finansowania swoich działań w różnych innych zakresach podkreślał Marszałek …

2018-05-22

Rozporządzenie MF w sprawie dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków
akcyzy
W Dzienniku Ustaw z dnia 21.05.2018 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących
wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

2018-04-03

Rozporządzenie MF w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów
akcyzowych i znaków akcyzy
W Dzienniku ustaw z dnia 2018-03-30 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków
akcyzy.

2018-03-08

Rozporządzenie MF w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia
akcyzowego lub zapłaty akcyzy
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu
potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Szczegóły w
załączniku. Źródło: MF (op.pb)

2018-01-24

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu
akcyzy od samochodu osobowego. Szczegóły w załączniku.

2017-12-15

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku
oznaczania znakami akcyzy
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień
wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Szczegóły w załączniku.

2017-10-09

W 2018 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników nie zmieni się
Jak wynika z opublikowanego dzisiaj na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia
Rady Ministrów w 2018 r. za 1 litr oleju napędowego producenci rolni mają otrzymać zwrot części
podatku akcyzowego w wysokości 1 zł, a więc tyle samo co w bieżącym roku.

2017-09-20

Wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia
wewnątrzwspólnotowego
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12
września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia
wewnątrzwspólnotowego. Szczegóły w załączniku.

2017-07-19

Wyrok TSUE: Zwolnienia z opodatkowania akcyzą
Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o możliwości zastosowania zwolnień z
opodatkowania akcyzą decyduje przede wszystkim sposób wykorzystania danego wyrobu, a nie spełnienie
określonych warunków formalnych. Firma doradcza Deloitte informuje, że 13 lipca 2017 r. TSUE wydał
wyrok (sprawa C-151/16), w którym odniósł się do sposobu, w jaki należy interpretować cele zwolnienia

określonego w tzw. dyrektywie energetycznej (Dyrektywa Rady 2003/96/WE) przewidzianego dla paliw
wykorzystywanych przez statki do celów żeglugi na wodach terytorialnych Unii Europejskiej. W wyroku
Trybunał wypowiedział się …

2017-07-17

KRIR postuluje o większe dopłaty do paliw rolniczych
W związku z poselskim projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, które przewidują wprowadzenie opłaty drogowej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów
wprowadzenia nowej ustawy. Zarząd KRIR zaproponował zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego
przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Samorząd rolniczy wielokrotnie wnosił o zwiększenie stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego …

2017-06-13

Spadają dochody z akcyzy od autogazu
Dochody z tytułu podatku akcyzowego od gazu do napędu silników spalinowych po czterech miesiącach
tego roku wyniosły 311,4 mln zł, to o 4,4% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Spadły również, o 8,2%, dochody z tytułu akcyzy od paliw grzewczych (z wyłączeniem węgla).Wzrosły
natomiast dochody z tytułu podatku akcyzowego od produktów klasyfikowanych jako paliwa silnikowe o
5,2% (r/r) oraz oleje smarowe o 29,8%. Zdaniem ekspertów z branży spadek wpływów z akcyzy od
autogazu i niewielki ich wzrost w przypadku paliw silnikowych prawdopodobnie oznacza, że sprzedawcy
działający w …

2017-06-06

Sprzedaż paliwa rośnie, wpływy z akcyzy wolniej
W zeszłym roku oficjalna sprzedaż paliw w Polsce wzrosła o 13 proc. Tymczasem dochody fiskusa z
akcyzy na paliwa zwiększyły się tylko o 5,3 proc., a od autogazu - nawet się skurczyły - czytamy w
dzisiejszej "Gazecie Wyborczej". Zdaniem ekspertów tak duża różnica pomiędzy wzrostem
legalnej sprzedaży, a wpływami podatkowymi wynika z niedostatecznego uszczelnienia systemu
podatkowego. Warto jednak podkreślić, że pakiet paliwowy i energetyczny, mające na celu walkę z szarą
strefą na rynku paliw weszły w życie dopiero w drugiej połowie 2016 r. Zatem efekty fiskalne tych
ustaw będą w …

2016-12-05

Wpadli kolejni oszuści paliwowi
Kolejne dwa celne trafienia w oszustów paliwowych zanotowała bydgoska Kontrola Skarbowa.
Przestępczy proceder ujawniony został dzięki czynnościom operacyjno-rozpoznawczym wywiadu
skarbowego. Jest to następstwo wprowadzonego od sierpnia tego roku pakietu paliwowego, który zakłada
szybkie i precyzyjne uderzanie w najbardziej dotkliwy mechanizm oszustw, wykorzystujący zasady
opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. W pierwszym przypadku, w hali magazynowej
znajdującej się w jednej z podinowrocławskich wsi, zatrzymano sprawców na gorącym uczynku ujawniono zlewanie substancji płynnej z autocysterny do …

2016-11-18

Organizator obrotu lewymi fakturami zatrzymany przez CBA
Operacja specjalna CBA: 13 osób zatrzymanych, w tym organizator procederu obrotu lewymi fakturami
na miliony zł. Łukasz P. wpadł w warszawskim hotelu na gorącym uczynku, gdy przyjął blisko 500 tys. zł
za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł. Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop
warszawskiego biznesmena i jego nielegalnego przedsięwzięcia - optymalizował koszty innych firm
lewymi fakturami na miliony złotych. Oficjalnie Łukasz P. prowadził firmę doradztwa gospodarczego i
był prezesem założonej przez siebie fundacji. Miał pomagać innym firmom, jak płacić …

2016-11-16

Akcyza na auta według nowego wzoru
O wysokości podatku mają decydować: pojemność silnika, emisja spalin wyrażona normą Euro i
wskaźnik deprecjacji wartości samochodu - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Taką koncepcję
przedstawiło wczoraj Ministerstwo Finansów na posiedzeniu połączonych komisji senackich. Pierwotna

propozycja resortu zmierzała do uzależnienia wysokości podatku wyłącznie od pojemności silnika i od
wieku auta. Wywołało to kontrowersje, bo oznaczało, że skutki nowego podatku najbardziej odczuliby
nabywcy, których nie stać na nowe auto z salonu samochodowego. Źródło: DGP (op.pb)

2016-11-14

Łódź: magazyn nielegalnych wyrobów akcyzowych
Jeden z największych w tym roku magazynów papierosów, wyrobów alkoholowych oraz tytoniu bez
polskich znaków akcyzy wykryli funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w
Łodzi w trakcie kontroli przeprowadzonej 8 listopada br. Wartość znajdującego się w nim towaru
oszacowano na kwotę blisko 500 tys. zł. Celnicy mieli podejrzenia, że w garażach położonych na terenie w
Zduńskiej Woli, mogą być przechowywane znaczne ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych.
Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się, kiedy skontrolowali wytypowane miejsca. W wyniku
przeszukania dwóch pomieszczeń celnicy …

2016-10-28

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie podatku akcyzowego (olej
opałowy)
6 grudnia 2016 o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne spółki
jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz M.C. dotyczące stawek podatku akcyzowego (olej
opałowy). Skarżący prowadzili działalność gospodarczą polegającą między innymi na sprzedaży oleju
opałowego. Konsekwencją przeprowadzenia u nich kontroli podatkowych, a następnie postępowań było
wydanie przez organy podatkowe decyzji określających zaległość z tytułu podatku akcyzowego od
sprzedanego oleju opałowego za poszczególne miesiące. Od powyższych decyzji skarżący wnieśli
odwołania. Więcej >> …

2016-10-20

Walka z czarną strefą paliwową – likwidacja kolejnej karuzeli podatkowej
Wspólne działania zachodniopomorskiej Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji w
Szczecinie oraz Urzędu Celnego w Koszalinie doprowadziły do zatrzymania 8 członków zorganizowanej
grupy przestępczej, specjalizującej się w wyłudzaniu podatku VAT, oszustwach w podatku akcyzowym i
opłacie paliwowej oraz praniu brudnych pieniędzy. Szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa związanych
z tą działalnością to kwota około 65 mln zł. W nielegalnym obrocie paliwami płynnymi brało udział co
najmniej kilkanaście różnych podmiotów gospodarczych. Mechanizm oszustwa rozpoczynał się od
wewnątrzwspólnotowego nabycia …

2016-10-17

Służby MF zatrzymują przestępców paliwowych na gorącym uczynku
Zmienione przepisy oraz coraz skuteczniejsze działania służb podległych MF są kluczem do walki z
mafią paliwową. Dwa miesiące po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego o 14 procent wzrósł legalny
popyt na paliwa silnikowe. To zaś przekłada się na zwiększone wpływy do budżetu. Funkcjonujące od 1
sierpnia przepisy wyeliminowały z rynku paliwowego znaczną cześć podmiotów działających w szarej
strefie. Tak zwany pakiet paliwowy wprowadził zmiany m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług,
Prawie energetycznym oraz ustawie o podatku akcyzowym. Dzięki nim wwiezienie nieopodatkowanego
paliwa do Polski stało się …

2016-10-10

Wyższe kary za oszustwa akcyzowe
Wyższe sankcje za nielegalny obrót paliwem, papierosami i alkoholem, kary za przechowywanie
nielegalnych banderoli i walka z handlem odkażanym spirytusem – tak Ministerstwo Finansów zamierza
uszczelnić system poboru akcyzy, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Takie plany przedstawił
wiceminister Wiesław Jasiński w odpowiedzi na jedną z poselskich interpelacji. Wyjaśnił również, że
zaostrzenie kar za przestępstwa akcyzowe znajdzie się w projekcie nowelizacji kodeksu karnego
skarbowego, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna (op.pb)

2016-09-28

Ministerstwo Finansów ogłosiło pierwsze efekty Pakietu Paliwowego
1 sierpnia 2016 wszedł w życie „pakiet paliwowy" czyli nowelizacja przepisów eliminująca szereg luk w
przepisach VAT, akcyzowych i koncesyjnych regulujących obrót paliwami płynnymi. Można już ocenić

pierwsze rezultaty tych rozwiązań - informuje w komunikacie prasowym Ministerstwo Finansów.
"Wzrosła skokowo sprzedaż paliw odnotowywana przez krajowe rafinerie (w przypadku Grupy Lotos
według zarządu spółki o dwadzieścia procent, PKN Orlen nie podał jeszcze danych) – jednocześnie
według Służby Celnej zmalał przywóz paliw zza wschodniej granicy. 26 września dane o wzroście
sprzedaży paliw przekazała także Polska …

2016-05-20

Handlowali paliwem nie odprowadzając VAT oraz akcyzy
Wyłudzenia podatku VAT i akcyzy na kwotę około 9,5 mln zł, w jednej tylko spółce wykryli inspektorzy
Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz Wywiad Skarbowy. Spółka handlowała paliwem w kilku
miejscach województwa śląskiego. Nie odprowadzała jednak należnego podatku od towarów i usług oraz
akcyzy. Na poczet spłaty nieuregulowanych zobowiązań podatkowych urzędnicy zabezpieczyli środki
finansowe oraz paliwo. - W ostatnim czasie zmieniliśmy model działania Wywiadu Skarbowego i Kontroli
Skarbowej, działamy znacznie aktywniej niż do tej pory i podobnych akcji będzie teraz znacznie więcej –
powiedział Generalny Inspektor …

2016-02-01

Uderzenie CBŚP i Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie w grupę paliwową
Zatrzymanie 5 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w przestępstwach
paliwowych i zabezpieczenie 63 tys. litrów nielegalnego oleju napędowego o wartości ponad 200 tys.
złotych - to efekty działań policjantów z CBŚP. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grożą im
wieloletnie kary pozbawienia wolności. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej
działalności tej grupy mogę wynieść kilkadziesiąt milionów złotych. Policjanci CBŚP, wspólnie z
pracownikami Wywiadu Skarbowego UKS w Lublinie i prokuratorami Prokuratury Apelacyjnej w
Lublinie, od pewnego czasu przyglądali się …

2015-12-17

Akcyza paliwowa w 2016 r. pozostanie bez zmian
W Monitorze Polskim (M.P. 2015 nr 0 poz. 1253) na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze zm.). opublikowano Obwieszczenie Ministra
Finansów z 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016.
Stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z obwieszczeniem stawki akcyzy na paliwa
silnikowe wynoszą dla:1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów
powstałych ze zmieszania tych benzynz biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach – …

2015-12-02

Wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rząd ustalił, że w 2016 r. za 1 litr oleju
napędowego producenci rolni otrzymają zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 1 zł. W latach
2014-2015 kwota ta wynosiła 95 gr. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie
86 zł. Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku
akcyzowego to 9,8 mln ha. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” XXIII
…

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

2015-07-30

Akcyza, a szara strefa tytoniowa
Na zmiany w obszarze wpływów budżetowych z tytułu wyrobów tytoniowych ma wpływ kilka czynników.
Należą do nich m.in. spadek zapotrzebowania na wyroby tytoniowe oraz wzrost popularności wyrobów
zastępujących papierosy, spadek liczby osób palących, a z drugiej strony także pozbawienie rolników
płatności do tytoniu, czy wreszcie zobowiązanie Polski do dostosowania wysokości stawek akcyzy na
papierosy. Szerzej o tym, jak również o działaniach Służby Celnej w tym zakresie mogą się Państwo
dowiedzieć pod linkiem: www.mf.gov.pl/documents/764034/4961245/szaraStrefaTytoniowa.pdf

2015-06-24

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą
zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się
wyłudzaniem podatku VAT. Łącznie do sprawy zatrzymano 12 osób. Szacuje się, że ich nielegalna
działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty nawet kilku milionów złotych. Podejrzanym za
oszustwa i pranie brudnych pieniędzy grozi do 10 lat więzienia. Policjanci CBŚP kilka miesięcy
rozpracowywali grupę młodych pseudo biznesmenów z terenu południowej Wielkopolski. Według ustaleń
stróżów prawa liderzy i członkowie tej grupy zakładali na terenie całego kraju firmy „słupy”, których
właściciele wystawiali fikcyjne …
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