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Informacja dla Rolników     
o negatywnych skutkach 

zakupu paliwa 
 od oszustów 

Urząd Skarbowy w Olsztynie uprzejmie informuje, że na terytorium Polski zaobserwowano 

nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansów docierają niepokojące 

sygnały, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, 

prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. 

 

Narastający problem oszustw w obrocie paliwami jest niezwykle szkodliwy nie tylko dla budżetu 

państwa, ale również dla znaczących jego konsumentów, w tym rolników, którzy nieświadomie 

uczestnicząc w procederze nadużyć, mogą narazić się na negatywne konsekwencje.  

 

Ustalenia poczynione wskutek działań kontrolnych służb skarbowych prowadzą do wniosku,               

że nadużycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną (tzw. transakcje 

karuzelowe). Przez karuzelę podatkową należy rozumieć sieć kilku, kilkunastu (rzadziej 

kilkudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych, a ich 

prawdziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT. W procederze tym 

istotnym elementem jest wykorzystanie tzw. słupów (podmiotów z reguły nieposiadających 

majątku, z założenia nierozliczających podatku). Osobami uczestniczącymi  w łańcuchu transakcji 

mających na celu wyłudzenia podatku mogą być również podmioty (m.in. rolnicy), które 

nieświadomie uczestniczą w procederze wyłudzeń, kupując paliwo po bardzo niskiej cenie (tak 

atrakcyjna cena nie mogłaby być zastosowana, gdyby podmioty uczestniczące w łańcuchu 

transakcji prawidłowo rozliczały podatek). Najczęściej zaniżona cena pełni funkcję „wabika” 

mającego skłonić uczciwego klienta do nabycia określonego towaru od oszusta podatkowego.  

Przedstawiając problem nadużyć w obrocie paliwami należy również podkreślić, że to konsument       

(w opisywanym przypadku rolnik) płaci podatek w cenie paliwa. W wyniku nadużyć podatek ten 

(uiszczony przez konsumenta w zapłacie) nie trafia do budżetu, lecz wzbogaca nieuczciwego 

sprzedawcę.  

 

 Ponadto wskazać należy, iż paliwo pochodzące w niewiadomego źródła często nie spełnia 

norm jakościowych. W momencie zakupu rolnik nie jest w stanie odróżnić nabytego odbarwionego 

oleju opałowego od oleju napędowego. Użycie takiego paliwa może prowadzić do awarii silników 

maszyn rolniczych, a w konsekwencji skutkować koniecznością przeprowadzenia kosztownych 

napraw tych urządzeń. 

 

Nabywając paliwo w dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą 

ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób: 

 bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których zakupią paliwo, 

 dokonywać zakupu w firmach o niebudzącej wątpliwości renomie, 

 zawierać transakcje-umowy grupowo, z wyznaczeniem lidera fachowca paliwowo-

finansowego, celem zmniejszenia kosztów biurokracji oraz zapewnienia możliwości 

negocjacji dużego upustu, 

 zawierać transakcje w biurze (najlepiej firmy sprzedającej z udziałem jej właściciela lub 

szefa) w godzinach pracy biura, 



 unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż           

są nietypowe i budzą wątpliwości np. nietypowy czas dostawy (późny wieczór, ewentualnie 

wczesny ranek), nieoznakowany środek transportu, dostawa zainicjonowana przez 

dostawcę (na telefon), a nie na zamówienie nabywcy, atrakcyjna cena, niższa od kilku do 

kilkudziesięciu groszy, wiadomość na temat ewentualnego dostawcy pozyskana od 

przypadkowej osoby (niezwiązanej z branżą paliwową), 

 zawierać transakcje bezgotówkowe, 

 w przypadku płatności w formie gotówkowej należy upewnić się, że osoba przyjmująca 

należność jest wskazana z imienia i nazwiska na dowodzie KP oraz jest upoważniona przez 

sprzedawcę do odbioru gotówki, 

 w przypadku dokonywania transakcji z udziałem pośrednika żądać dowodów, że osoba 

podająca się z pośrednika może występować w imieniu sprzedawcy (umowa pośrednictwa, 

telefon do sprzedawcy), 

 żądać oryginalnych dokumentów (KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, REGON, NIP, koncesja), z których należy pewne dane wynotować – celem 

sprawdzenia – nr dokumentu, data wydania, organ wystawiający dokument, data ważności 

od...do... - nawet zażądać kserokopii tych dokumentów), 

 przy każdej dostawie żądać oprócz faktury obowiązkowo świadectwa jakości paliwa, które 

również należy poddać sprawdzeniu (telefon do wystawcy), 

 sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT        

(link do strony https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat), 

 sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Ministra 

Finansów w formie elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, 

 sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorców posiadających koncesje       

w zakresie obrotu paliwami (baza przedsiębiorstw posiadających koncesje znajduje się na 

stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pod linkiem 

http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35.Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html), 

 przy zakupie znaczących ilości paliwa pobrać próbki w obecności dostawcy. 

 

Do najbardziej istotnych konsekwencji uczestnictwa w takim procederze należą: 

 

 zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT, 

 nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT "za sprzedawcę" w drodze 

odpowiedzialności solidarnej, 

 nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego "za sprzedawcę", 

 nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej "za sprzedawcę", 

 możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy             

w urzędzie gminy, 

 odpowiedzialność karno-skarbowa. 
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