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NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
OSTRZEGA ROLNIKÓW
PRZED NIEUCZCIWYMI SPRZEDAWCAMI PALIWA
Na terenie Polski zaobserwowano nasilenie zjawisk oszustw w obrocie paliwami.
Poczynione ustalenia w trakcie przeprowadzonych kontroli, prowadzą do wniosku, że nadużycia te
przyjmują często formę zorganizowaną, w której bierze udział od kilku do kilkunastu podmiotów,
tworząc pozory legalnych transakcji handlowych. Ich prawdziwym celem jest jednak wyłudzenie
z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT. Osobami uczestniczącymi w łańcuchu transakcji mogą
być również rolnicy, którzy, kupując np. paliwo po bardzo niskiej cenie nieświadomie uczestniczą
w procederze wyłudzeń. Zaniżona cena pełni często funkcję „wabika" mającego skłonić uczciwego
klienta do nabycia określonego towaru od oszusta podatkowego. Należy mieć na uwadze fakt, iż tak
atrakcyjna cena paliwa nie mogłaby być zastosowana, gdyby podmioty uczestniczące w łańcuchu
transakcji prawidłowo rozliczały podatek.
Konsekwencją uczestnictwa w opisywanym procederze może być:
- 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 ubiega się w urzędzie gminy,
- odpowiedzialność karno - skarbowa
W dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa
w opisywanym procederze poprzez:
-

-

bardzo uważne dobieranie kontrahentów, od których kupowane jest paliwo
unikanie zakupu paliwa w przypadku, gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż są
nietypowe i budzą wątpliwości,,
żądanie oryginalnych dokumentów ( np. KRS, CEIDG, REGON, koncesja )
zawieranie transakcji bezgotówkowych,
żądanie oprócz faktury również świadectwa jakości paliwa,
sprawdzanie, czy sprzedawca paliwa jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku
VAT ( np. na stronie https://p f'r. m (". g o v. p 1 /? link- vat)
sprawdzanie, czy sprzedawca jest w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje na obrót
paliwami
(na
stronie
http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstwposiadaiacych-koncesie.html)
sprawdzanie, czy sprzedawca jest wymieniony w prowadzonym przez Ministra Finansów
wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną ( na stronie: http://kaucjagwarancyina.mofnet.gov.pl)

Narastający problem oszustw w obrocie paliwami jest niezwykle szkodliwy dla konsumentów
paliw, w tym rolników, którzy nieświadomie uczestnicząc w procederze nadużyć mogą narazić się
na opisane powyżej negatywne konsekwencje.

