
Wytyczne w zakresie prawidłowego 
wypełniania sprawozdania o rodzajach 
oraz ilości wytworzonych, przywiezionych 
i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich 
przeznaczeniu, wraz z załącznikiem



Formularz sprawozdania
• formularz sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i
wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

• wersja elektroniczna sprawozdania dostępna jest na stronie internetowej Prezesa URE pod
adresem:

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/obowiazki-
sprawozdawcze/7392,Sprawozdanie-o-rodzajach-oraz-ilosci-wytworzonych-przywiezionych-i-
wywiezionych-.html

• do sprawozdania należy dołączyć również wypełniony załącznik

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/obowiazki-sprawozdawcze/7392,Sprawozdanie-o-rodzajach-oraz-ilosci-wytworzonych-przywiezionych-i-wywiezionych-.html


Kiedy przywożone/wytworzone paliwo ciekłe 
podlega ujawnieniu w sprawozdaniu?
W sprawozdaniu ujawnieniu podlega paliwo ciekłe przywiezione,
wytworzone lub wywiezione w danym miesiącu
sprawozdawczym. Nie ma znaczenia data wystawienia faktury,
ani też data jej płatności.

Przykład: Przedsiębiorca zakupił 30m3 oleju napędowego o 
kodzie CN . Faktura wystawiona została w dniu 23 marca 2018 r., 
zaś paliwo przekroczyło granicę w dniu 3 kwietnia 2018 r. 
Zakupione ilości wykazane zostaną w sprawozdaniu za kwiecień 
2018 r.



W jakim przypadku należy wykazać w 
sprawozdaniu paliwo?
• gdy przedsiębiorca przywozi zza granicy paliwo, którego jest 
właścicielem w momencie przekroczenia granicy

• nie wykazuje się paliwa pochodzącego zza granicy, ale 
kupionego i odebranego już w Polsce

• wykazaniu nie podlega paliwo, które podlega jedynie usłudze 
transportowej



Wytworzenie usługowe
Wytworzenie usługowe wykazuje w sprawozdaniu 
podmiot realizujący usługę (nie podmiot zlecający).

Przykład: przedsiębiorca ABC posiadający koncesję 
OPC kupił paliwo na terenie Polski i zlecił dodanie 
biokomponentów przedsiębiorcy XYZ posiadającemu 
koncesję WPC. Proces wytwarzania usługowego 
(dodania biokomponentów) wykaże w swoim 
sprawozdaniu przedsiębiorca XYZ.



Wytwarzanie - dodatki
Załącznik do sprawozdania umożliwia przekazanie informacji o ilości paliwa rzeczywiście 
wytworzonego.

Łączna ilość paliwa po 
dodaniu dodatków

Ilość biokomponentów 
i uszlachetniaczy



Ilość paliwa, którego przeznaczenie nie zostało 
określone do momentu złożenia sprawozdania

• co do zasady przeznaczenie paliwa powinno zostać określone do czasu złożenia 
sprawozdania. Jeżeli przeznaczenie paliwa przywiezionego lub wywiezionego jest znane 
należy je przypisać do właściwej kolumny (np. sprzedaż), nawet jeśli nie doszło jeszcze do 
faktycznego rozporządzenia daną partią paliwa

• w wyjątkowych przypadkach, gdy przeznaczenie paliwa nie zostało określone do czasu 
złożenia sprawozdania można je wykazać w kolumnie „Ilość paliwa, którego 
przeznaczenie nie zostało określone do momentu złożenia sprawozdania”

• Przykład: Przedsiębiorca przywiózł 1000 m3 oleju napędowego. 500 m3 przeznaczonych 
zostało na sprzedaż i ujawnionych w kolumnie „sprzedaż”, 350 m3 zostało zużyte przez 
przedsiębiorcę na potrzeby eksploatowanych środków transportu i wskazane w kolumnie 
„inne”. Przeznaczenie 150m3 nie zostało określone do momentu złożenia sprawozdania i 
zostało wykazane w kolumnie: „Ilość paliwa, którego przeznaczenie nie zostało określone 
do momentu złożenia sprawozdania”


