2020-12-11

Średnio w hurcie Pb95 drożeje dziś 2 gr/l, a ON 3 gr/l

2018-10-03

Niespodziewany spadek importu diesla
W pierwszym półroczu 2018 roku mieliśmy do czynienia z dość zaskakującym spadkiem importu
podstawowych gatunków paliw do Polski, przede wszystkim oleju napędowego. Nie jest to jednak
odwrócenie dotychczasowego trendu, a raczej korekta, wynikająca głównie ze zdarzeń jednorazowych
-- informuje spółka Onico, wystawca XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW. Od 2016 roku,
czyli od wejścia w życie tzw. pakietu paliwowego, który znacząco ograniczył "szarą strefę" na rynku paliw,
zużycie paliw na krajowym rynku systematycznie rosło, a dynamika tego wzrostu była nawet dwucyfrowa.
W pierwszej połowie obecnego roku …

2018-09-21

Trzy nowe BP

W ostatnim czasie rozpoczęły działalność trzy nowe stacje BP. Tym samym sieć BP ma w Polsce 540
stacji, w tym 245 partnerskich i blisko 50 MOP (przy autostradach i drogach ekspresowych). WIĘCEJ
czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z pełną ofertą BP Europa SE można było
zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego
12/14, których sieć BP była Partnerem Strategicznym! BP Mazury II (63-410 Mazury, Mazury 26B, woj.
wielkopolskie, firma …

2018-09-11

Spółka Enerkem wyprodukowała nowe paliwo
Spółka Enerkem Inc. jeden z największych na świecie producentów biopaliw z odpadów i substancji
chemicznych, ogłosiła, że udało się jej wyprodukować bioeter dimetylowy (Bio-DME) - produkt uboczny
biometanolu, który może okazać się przydatny w walce z globalnymi zmianami klimatu jako wydajna
alternatywa dla oleju napędowego w branży transportowej. Korzystając z autorskiej technologii
termochemicznej opracowanej przez Enerkem, utworzony w firmie zespół ds. innowacji przebadał i
zatwierdził do produkcji paliwo z bio-DME wytwarzane z nieodzyskiwanych stałych odpadów
komunalnych o wysokiej zawartości węgla. Zespół …

2018-06-04

Premier Mateusz Morawiecki w Rafinerii Orlen w Możejkach
Inwestycję w Możejkach, kluczową dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, zawdzięczamy wizji i
determinacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas
konferencji prasowej z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skvernelisem. Premier Morawiecki
podkreślił, że projekt Możejki zwiększa suwerenność energetyczną Polski i Litwy oraz łączy oba kraje,
jak mało który. Zaznaczył, że ropa naftowa nie jest zwykłym surowcem, lecz towarem strategicznym,
który w dużym stopniu decyduje o geopolityce: - Bardzo się cieszę, że geopolityka łączy nas coraz bardziej
z Litwą, ale poprzez zakład w …

2017-10-05

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ujawnił nielegalną stację paliw
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze wraz z funkcjonariuszami Krajowej
Administracji Skarbowej z oddziału w Rzepinie na posesji w jednej z miejscowości powiatu
świebodzińskiego ujawnili nielegalną stację paliw. Na posesji prywatnej funkcjonariusze ujawnili 6
zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy, w których znajdował się olej napędowy w ilości 950 litrów
oraz sprzęt służący do tankowania. Funkcjonariusze ujawnili również 220 szt. papierosów oraz 2,5 litra
alkoholu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Do posiadania wyżej wymienionego towaru przyznał się
35-letni obywatel Polski, …

2017-09-26

Zarzuty za wyłudzanie podatku VAT przy fikcyjnym obrocie olejem rzepakowym
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu prowadzi
śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wrocławia i innych
miejscowości w Polsce. Jej celem było wyłudzanie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie
nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał
miejsca. Nierzetelne faktury na ponad 7 milionów złotych Na podstawie dotychczasowych ustaleń
ujawniono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości ponad 7 mln zł. Wystawiane były one w związku
z fikcyjnymi …

2017-09-07

KAS zabezpieczył trefną substancję ropopochodną
Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli w Dąbrowie Górniczej ponad 24 tys. litrów trefnej substancji
ropopochodnej. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 111 tys. złotych Towar miał trafić do
sprzedaży jako olej napędowy. Do ujawnienia oszustwa doszło dzięki szybkiej wymianie informacji i
współpracy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Katowic oraz Szczecina. W wyniku wspólnych
działań funkcjonariusze ustalili, że podejrzana ciężarówka przewozi substancję ropopochodną w
wielkogabarytowych plastikowych pojemnikach typu mauzer. Samochód kierował się do jednej z baz
transportowych w Zagłębiu. Zgodnie z …

2017-08-17

Nieostrożny nabywca zapłaci za sprzedawcę opłatę paliwową
Zdaniem WSA w Olsztynie firma, która od fikcyjnego podmiotu kupi olej napędowy niewiadomego
pochodzenia, musi zapłacić opłatę paliwową i akcyzę, ale tę ostatnią według zwykłej stawki, a nie
sankcyjnej – czytamy w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej" Jak informuje dziennik, sprawa
dotyczyła spółki, która na potrzeby działalności gospodarczej kupiła w sumie 16 tys. litrów oleju
napędowego do takich maszyn, jak np.: spycharka, koparka, ładowarka, a także samochodów ciężarowych.
Prezes spółki zamawiał olej telefonicznie, nie podpisywał umów na dostawy. Nie znał nazwiska właściciela
firmy, od której kupował olej, …

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 …

2017-06-07

Olej nie zgłoszony do SENT zatrzymany na autostradzie A4
Funkcjonariusze KAS zatrzymali przewóz oleju smarowego o łącznej ilości przekraczającej 48.000 kg
brutto. Tranzyt z Niemiec na Łotwę nie został zgłoszony do systemu SENT. W pierwszym tygodniu
czerwca 2017 r. funkcjonariusze służby celno-skarbowej Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we
Wrocławiu zatrzymali dwa pojazdy ciężarowe, którymi przewożony był olej smarowy w 52 zbiornikach o
łącznej deklarowanej ilości przekraczającej 48.000 kg brutto. W trakcie kontroli funkcjonariusze
stwierdzili, że przewóz narusza przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego przewozu towarów. Tranzyt z …

2017-04-21

Rekordowa sprzedaż UNIMOT SA - wystawcy XXIV Międzynarodowych Targów
STACJA PALIW 2017
UNIMOT SA raportuje w marcu 2017 najwyższe przychody dla tego miesiąca w historii spółki oraz
zwołuje NWZA celem rozliczenia ceny zakupu udziałów w spółce Tradea i rozszerzenia przedmiotu
działalności. Zarząd Spółki UNIMOT opublikował przychody ze sprzedaży netto za marzec 2017 w ujęciu
jednostkowym w wysokości 257 803 tys. zł. Przychody te są wyższe o ponad 60% od uzyskanych w
analogicznym okresie roku poprzedniego (marzec 2016 r. – 160 912 tys. zł) i wyższe o ok. 52 % od
osiągniętych w miesiącu poprzednim (luty 2017 r. – 169 543 tys. zł.) Wartość przychodów netto
narastająco za 3 miesiące 2017 r. wynosi 642 287 …

2017-04-05

Wyłudzili 26 mln od Skarbu Państwa na obrocie olejem smarowym przerobionym na
napędowy
Policjanci zielonogórskiego CBŚP zatrzymali 3 osoby, w tym głównego organizatora przestępczego
procederu dotyczącego wyłudzeń podatków na wielką skalę. Mężczyźni zajmowali się sprowadzaniem z
Niemiec i Belgii oleju smarowego, który miał trafiać na Łotwę. W rzeczywistości był jednak
przetwarzany, a następnie sprzedawany w Polsce, jako olej napędowy. Z tytułu nieodprowadzonych
podatków (akcyzowego i opłaty paliwowej i VAT) Skarb Państwa stracił 26 mln złotych. Funkcjonariusze
zielonogórskiego CBŚP we współpracy z KAS ustalili, że od lutego 2015 r. do lutego 2016 r. w
zachodniopomorskim działała zorganizowana grupa …

2017-04-03

Eurotrafic w końcu w Polsce
Dzięki karcie paliwowej Total Card Polska można nie tylko bezgotówkowo regulować należności za
paliwo i usługi w ponad 13 tysiącach punktów akceptujących, ale także opłacać przejazdy autostradami w
wybranych europejskich krajach. Wystarczy zarejestrowana działalność gospodarcza i zapotrzebowanie na
poziomie min. 200 litrów paliwa miesięcznie, by móc w pełni skorzystać z rozwiązań oferowanych przez
Total Polska. Dlaczego warto? Karta paliwowa działająca w systemie Eurotrafic to nie tylko jedna
zbiorcza faktura za wszystkie tankowania, ale także możliwość m. in. otrzymania rabatów, opłacenia …

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 …

2016-11-17

Planowana zmiana w paliwowych koncesjach
Obecnie w Ministerstwie Energii trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego

wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub
dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do
rejestru podmiotów przywożących. Projektowane rozporządzenie zawiera szczegółowy wykaz wyrobów
wraz z ich kodami nomenklatury scalonej (CN), które z uwagi na ich klasyfikację, jako paliwa ciekłe, w
zależności od rodzaju prowadzonej działalności, mają powodować powstanie obowiązku w zakresie
uzyskania koncesji lub wpisania do …

2016-10-27

Cysterna pełna lewego oleju napędowego
Śląscy celnicy zabezpieczyli cysterny z lewym olejem napędowym. Mundurowi podejrzewają, że towar
miał zostać wprowadzony do nielegalnego obrotu. W środę (19.10) funkcjonariusze grupy mobilnej z Izby
Celnej w Katowicach zatrzymali na A4 do kontroli cysternę. Z dokumentów wynikało, że polska firma
transportowa realizuje przewóz oleju smarowego z Niemiec do czeskiego odbiorcy. Śląscy celnicy
postanowili dokładnie to sprawdzić, bo bardzo często taka transakcja jest fikcyjna, olej wcale nie
wyjeżdża z Polski i próbuje się go sprzedać na terenie kraju. Po wnikliwej analizie ryzyka i dokumentów
…

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 …

2016-02-01

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 …

2015-07-23

Sprzyjające warunki makroekonomiczne, większa produkcja i sprzedaż źródłem bardzo
dobrych wyników Grupy Orlen
W II kwartale br. Grupa ORLEN osiągnęła zysk operacyjny (EBITDA wg LIFO) w wysokości 2,9 mld zł,
przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów rzeczowych. Wypracowanie dobrych wyników
było możliwe dzięki sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu – wzrostowi marży downstream i
spadkowi cen ropy naftowej. Koncern odnotował również wyższą sprzedaż we wszystkich obszarach.
Dobry rezultat osiągnął segment detaliczny, mimo niższych niż przed rokiem marż paliwowych w Polsce,
Czechach i na Litwie. W II kwartale PKN ORLEN zmniejszył zadłużenie i zredukował dźwignię
finansową utrzymując wskaźniki zadłużenia na …

2015-07-17

Komunikat cenowy 2015.07.17

Tanieje olej napędowy, drożeją benzyna i autogaz. Średnie ceny detaliczne w piątek, 17 lipca
ukształtowały się na poziomie 4,68 zł/l dla ON; 5,05 zł/l Pb95 i 1,91 zł/l dla LPG*. W trzecim tygodniu
lipca olej napędowy tanieje -1 gr/l, ceny benzyny pozostają bez zmian, a LPG drożeje już średnio +5 gr/l.
Od początku lipca ON notuje już -4 gr/l, Pb95 +7 gr/l, a LPG +5 gr/l. Pogłębia się zróżnicowanie obu
podstawowych paliw. Olej napędowy jest dziś średnio tańszy od benzyny o 37 gr/l, ale są też stacje
(zwykle na zachodzie kraju), gdzie różnica ta sięga nawet 70 gr/l. Ostatnio z taką sytuacją …

2015-07-17

Na Zatoce Gdańskiej pływa się coraz więcej
Pomimo kapryśnego początku lata, sezon motorowodny nad Zatoką Gdańską zapowiada się równie
obiecująco jak w ubiegłych latach. Stabilnie wzrasta konsumpcja paliw w marinach Gdańska i Gdyni.
Coraz szersza oferta turystyczna Trójmiasta zachęca motorowodniaków i wędkarzy do odwiedzania
regionu Zatoki Gdańskiej. Na akwenach, obok żaglówek, można zobaczyć więcej jachtów motorowych,
łodzi hybrydowych (RIB) i skuterów wodnych.Pomimo kapryśnego początku lata w marinach Gdańska i
Gdyni, widać zainteresowanie sportami, turystyką motorowodną i wędkarstwem morskim. W przypadku
motorowodniaków infrastruktura portowa i oferta …

2015-06-08

LOTOS nadal z wysoką marżą
7,49 dolarów na baryłce wyniosła modelowa marża rafineryjna LOTOSU w maju 2015. To ponad
80-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Po dwóch miesiącach
drugiego kwartału 2015 średnia marża rafineryjna spółki uplasowała się na poziomie 7,68 USD/bbl. Dla
porównania w I kw. 2015 było to 9,38 USD/bbl, a w IV kw. 2014 7,32 USD/bbl. Od początku tego roku
LOTOS odnotowuje wysokie wielkości modelowej marży rafineryjnej. Rekordowy poziom marża
osiągnęła w marcu (10,32 USD/bbl). Był to najwyższy wynik od początku 2013 r. Do kalkulacji marży
przyjęto poniższą strukturę uzysków, której …
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