
Warszawa, 8 stycznia 2018 r. 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2018 

w sprawie niektórych zasad prawidłowej realizacji obowiązku składania 

sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych  

i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 

Zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z pózn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 

koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi  

z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje 

Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu  

do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne 

sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych 

paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia 

miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.  

Analiza złożonych sprawozdań ujawniła, iż w wielu przypadkach przedsiębiorcy 

składający sprawozdania i deklarujący przywóz paliw, nie nabywają w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej paliw z zagranicy. Dotyczy to przede wszystkim 

podmiotów posiadających koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, kupujących 

przywożone paliwa już na terenie kraju i przedsiębiorstw świadczących usługi 

transportowe.  Wobec powyższego, należy przedstawić następujące wyjaśnienia.  

I. 

Zgodnie z art. 3 pkt 12c ustawy - Prawo energetyczne przez przywóz paliw ciekłych 

rozumieć należy sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych  

w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.  

Podmiot przywożący może dokonywać przywozu paliw ciekłych z zagranicy przy użyciu 

własnych środków transportu (przywóz samodzielny) lub zlecić świadczenie usług 

transportu innemu podmiotowi (przywóz za pośrednictwem podmiotu trzeciego). Trzeba 

jednakże wyjaśnić, iż podmiot, który świadczy tylko i wyłącznie usługę transportu 

paliwa przez granicę RP na rzecz innego podmiotu, o ile obciążony jest obowiązkiem 

sprawozdawczym z tytułu innej działalności, powinien wskazywać w kolumnie 

sprawozdania dotyczącej ilości przywiezionych paliw ciekłych wartości zerowe. 

Okoliczność ta ma istotne znaczenie w kontekście brzmienia art. 56 ust. 1 pkt 12c ustawy 

– Prawo energetyczne. Zgodnie z tym przepisem karze podlega, kto przekazuje 



sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych 

paliw ciekłych oraz ich przeznaczeniu, zawierające nieprawdziwe dane. Zgodnie 

natomiast z art. 56 ust. 2h pkt 5 tej ustawy kara za przekazanie sprawozdania 

zawierającego nieprawdziwe dane wynosi od 10 000 do 50 000 zł.  

W związku z powyższym informuję, iż deklarowanie przywozu paliw ciekłych przez 

przedsiębiorstwo nie dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu paliw  

ciekłych będzie traktowane jako działanie mogące wypełniać dyspozycję art. 56 ust. 1 pkt 

12c ustawy – Prawo energetyczne i skutkować będzie wszczęciem postępowania 

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. 

Z tej przyczyny zwracam uwagę na konieczność niezwłocznego korygowania złożonych 

sprawozdań w przypadku, gdy zawierają one nieprawdziwe dane. 

II. 

Z dokonywaniem przywozu wiąże się obowiązek wpisu do Rejestru Podmiotów 

Przywożących. W świetle powyżej przedstawionych wyjaśnień nie są do tego obowiązane 

przedsiębiorstwa, które: 

1) wykonują jedynie usługową działalność transportową, 

2) kupują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej paliwo pochodzące z przywozu  

z zagranicy. 

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Przedsiębiorca wpisany do 

Rejestru Podmiotów Przywożących, nie nabywa i nie planuje nabywać paliw ciekłych za 

granicą, proponuję rozważenie ewentualności wykreślenia z tego rejestru. Stosowny 

wniosek składa się do Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, który wydał 

decyzję o wpisie do rejestru. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że podmioty wpisane 

do Rejestru Podmiotów Przywożących obciążone są obowiązkiem sprawozdawczym, 

który to obowiązek nie wygasa z chwilą wykreślenia z rejestru. Ostatnie sprawozdanie 

o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, 

a także ich przeznaczeniu należy złożyć za miesiąc w trakcie trwania którego nastąpiło 

wykreślenie z rejestru (przykładowo: jeżeli przedsiębiorca został wykreślony z rejestru  

w dniu 17 stycznia 2018 r. to ostatnie sprawozdanie składa za miesiąc styczeń, w terminie 

do 20 lutego 2018 r.). 

III. 

Analiza składanych sprawozdań wskazuje na popełnianie przez część przedsiębiorców 

błędów takich jak przypisywanie określonej ilości paliwa jednocześnie do kilku kodów CN, 

wskazywanie niepełnego kodu CN, stosowanie niewłaściwych wzorów formularzy 

sprawozdania lub stosowanie niewłaściwych jednostek miar. W związku z powyższym 

należy przypomnieć, iż sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, 



przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu powinno: 

1) być złożone na formularzu określonym przepisami rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1011) – wersja elektroniczna formularza dostępna 

jest na stronie internetowej Prezesa URE pod adresem: 

https://ure.gov.pl/pl/stanowiska/7152,Informacja-nr-552017.html  

2) wskazywać ilości paliw ciekłych w podziale na poszczególne kody CN, wymieniając 

każdy z kodów w oddzielnym wierszu formularza, zgodnie z wykazem kodów CN paliw 

ciekłych zawartym w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 grudnia  

2016 r. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2039), 

3) określać ilości paliw ciekłych w jednostkach miary wskazanych w kolumnie  

13 formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie 

wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych  

i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. 

4) obowiązkowo zawierać wypełniony do sprawozdania załącznik nr 1, umożliwiający 

określenie przeznaczenie przywiezionego lub wytworzonego paliwa ciekłego- wersja 

elektroniczna załącznik dostępna na stronie internetowej Prezesa URE pod adresem: 

https://ure.gov.pl/pl/stanowiska/7152,Informacja-nr-552017.html.  
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