
Zmiany w obrocie olejem opałowym do celów opałowych od 1 września 2019 r. -

informacja dla podmiotów, które sprzedają olej opałowy  

 

Do kiedy należy się zarejestrować 

Do 31 marca 2020 r. będzie można sprzedawać olej opałowy na dotychczasowych 

zasadach, czyli bez obowiązku uzyskania statusu tzw. pośredniczącego podmiotu olejowego 

(PPO). Nie warto jednak odkładać tej czynności, zwłaszcza, że objęcie całego obrotu olejem 

opałowym systemem monitorowania przewozu (SENT) ułatwia cały proces, w tym np. 

zdejmuje ze sprzedawców obowiązek pobierania i przechowywania papierowych oświadczeń. 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na sprzedaż olejów opałowych na nowych zasadach  

będą musieli zarejestrować się we właściwym w sprawach akcyzy urzędzie skarbowym w celu 

uzyskania statusu PPO. Sprzedaż oleju opałowego do celów opałowych z zastosowaniem 

dotychczasowej stawki akcyzy będzie dopuszczalna wyłącznie na rzecz innych 

pośredniczących podmiotów olejowych lub na rzecz osób i podmiotów zużywających ten olej, 

które zarejestrują posiadane urządzenia grzewcze (piece) we właściwym w zakresie akcyzy, 

urzędzie skarbowym i uzyskają status tzw. zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). 

Zgodnie z nowymi regułami, co do zasady, bez względu na ilość, wszystkie transakcje olejem 

opałowym przeznaczonym do celów opałowych będą musiały być rejestrowane w SENT, a 

odbiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem ilości faktycznie 

odebranego oleju. 

Dostawa olejów będzie możliwa wyłącznie do miejsca, wskazanego przez ZPO przy rejestracji 

jako miejsce, w którym znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne albo w przypadku 

urządzenia grzewczego niestacjonarnego – do miejsca, w którym aktualnie się ono znajduje,  

o ile przewoźnik otrzyma od ZPO numer identyfikacyjny takiego urządzenia, nadany  

przy rejestracji.  

Czy należy się zarejestrować przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. przed 1 

września 2019 r. 

Możesz się zarejestrować jako PPO przed 1 września 2019 r., ale jest to uprawnienie, a nie 

obowiązek. 



Czy wszystkie transakcje sprzedaży oleju opałowego muszę zgłaszać do SENT 

Do SENT należy zgłosić każdą sprzedaż oleju opałowego do celów opałowych, zarówno 

związaną z przewozem oleju, jak i sprzedaż, z którą nie wiąże się przemieszczanie towaru  

i towar nadal pozostaje w tym samym miejscu, pomimo zmiany właściciela. 

W przypadku zawarcia umowy okresowej z odbiorcą, należy zgłosić taką umowę w systemie 

SENT przed pierwszym wydaniem oleju opałowego a następnie, niezależnie od potwierdzania 

odbioru kolejnych partii oleju przez odbiorcę, należy przesłać do SENT miesięczną informację 

o realizacji danej umowy. 

Jedynym wyjątkiem, kiedy będzie można sprzedać olej opałowy do celów opałowych  

z pominięciem systemu SENT, będzie sprzedaż przez PPO w punktach sprzedaży detalicznej 

maksymalnie 100 kg lub 100 litrów oleju jednorazowo w opakowaniach jednostkowych,  

które zawierają nie więcej niż 30 kg lub 30 litrów każde – w takim przypadku konieczne będzie 

wystawienie przez sprzedawcę faktury oraz umieszczenie na niej klauzuli informacyjne j : 

„Nabywane paliwa opałowe mogą być zużyte wyłącznie do celów opałowych. Za zmianę 

przeznaczenia nabytych paliw opałowych i przez to narażenie na uszczuplenie podatku 

akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.”. 

 

PPO będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru podmiotów nabywających te wyroby  

oraz przekazywania kopii tego rejestru (w okresach miesięcznych) właściwemu urzędu 

skarbowego. 

Gdzie zarejestrować działalności jako PPO 

Rejestracji należy dokonać w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku 

akcyzowego - nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą.  

Wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej i ich zasięg terytorialny określa 

załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 21 lutego 2017 r. w sprawie 

właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy z dnia (Dz.  

U. poz. 371).  

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonują rejestracji  

w urzędzie właściwym dla miejsca ich siedziby. 



Jeżeli PPO jest równocześnie podmiotem zarejestrowanym dla potrzeb akcyzy - zgłoszenie 

rejestracyjne uproszczone AKC-RU należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego  

dla podatnika tego podatku. 

Jak dokonać rejestracji 

Możesz: 

 zgłosić w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu PUESC https://puesc.gov.p l/ 

(w późniejszym okresie będzie też możliwość zgłoszenia uproszczonego za 

pośrednictwem Portalu Podatkowego https://www.podatki.gov.pl/) - potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego wydane zostanie niezwłocznie on-

line. 

 wybrać tradycyjny papierowy formularz zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego 

(druk AKC-RU/AKC-ZU ewentualnie z załącznikiem AKC-RU/A), który składa  

się we właściwym w sprawach podatku akcyzowego urzędzie skarbowym - po 

prawidłowym złożeniu naczelnik urzędu skarbowego w ciągu 7 dni wyda dokument 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (druk AKC-PR/U). 

Jakie dane należy podać w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym 

W zgłoszeniu, poza swoimi danymi adresowymi, należy podać miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej, wykorzystywane do dokonywania obrotu olejem opałowym  

oraz numer posiadanej koncesji wymaganej przepisami Prawa energetycznego. 

Jeżeli dany podmiot zamierza również samodzielnie zużywać część nabywanego oleju  

do celów opałowych, to w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym oprócz części, które 

dotyczą pośredniczących podmiotów olejowych wypełnia również rubryki, które dotyczą 

zużywającego podmiotu olejowego i otrzymuje zwrotnie jedno łączne potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-PR/U. 

Jak często należy składać zgłoszenie rejestracyjne uproszczone  

Zgłoszenie składa się jednorazowo, a o ewentualnych zmianach zawartych w nim danych  

lub o zaprzestaniu użytkowania danego urządzenia grzewczego należy poinformować 

naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia.  

Do zgłaszania zmian służy ten sam formularz AKC-RU/AKC-ZU. 

https://puesc.gov.pl/
https://www.podatki.gov.pl/


 

Podstawa prawna 

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

kolejowego przewozu towarów oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

 


