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Mając na uwadze obwiązujące przepisy o podatku akcyzowym chcielibyśmy przedstawić procedury 
związane z zakupem oleju opałowego, a w szczególności przybliżyć wymagania dotyczące oświadczeń (o 
przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe). 

Na podstawie wprowadzonych przepisów sprzedawca oleju opałowego jest obowiązany przed sprzedażą:

Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – do uzyskania oświadczenia, że 
nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych.
Oświadczenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko nabywcy, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość nabywcy, numer PESEL (jeżeli został nadany) nabywcy, lub 
pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;

• adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
• określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
• określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby 

oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
• wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
• datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz
• czytelny podpis składającego oświadczenie.

Osoba  fizyczna  nieprowadząca  działalności  gospodarczej  nabywająca  olej  opałowy  jest 
obowiązana  do  okazania  sprzedawcy  dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu 
stwierdzającego tożsamość w celu potwierdzenia jej tożsamości. (art.89 ust.9 ustawy o podatku 
akcyzowym)

Jednocześnie sprzedawca  oleju  opałowego  jest  obowiązany  osobom  fizycznym  nieprowadzącym 
działalności  gospodarczej  zastosować stawkę akcyzy określoną (w art.  89 ust.  4 pkt  1)  albo odmówić 
sprzedaży w przypadku, gdy:

1. osoba  nabywająca  odmawia  okazania  dowodu  osobistego  lub  numer  innego  dokumentu 
stwierdzającego tożsamość w celu potwierdzenia jej tożsamości

2. dane  zawarte  w  oświadczeniu  są  niekompletne,  nieczytelne  lub  nie  zgadzają  się  z  danymi 
wynikającymi z dokumentu tożsamości.

3. adres,  pod  którym  sprzedawca  dostarczył  wyroby  akcyzowe,  jest  inny  niż  wskazane  w 
oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;

4. ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.

W przypadku firm - osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości 
prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – do uzyskania od nabywcy 
oświadczenia,  że  nabywane  wyroby  są  przeznaczone  do  celów  opałowych  lub  będą  sprzedane  z 
przeznaczeniem do celów opałowych.
Oświadczenie powinno zawierać:

• dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub 
REGON

• określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów, 
• wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), 

gdzie znajdują się te urządzenia, 
• datę i miejsce złożenia oświadczenia, 
• czytelny podpis składającego oświadczenie.
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Jeżeli  nabywcą  oleju  opałowego  jest  organ  administracji  publicznej,  jednostka  Sił  Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, publiczna szkoła i placówka, publiczny zakład opieki zdrowotnej, publiczna 
jednostka organizacyjna pomocy społecznej, 
oświadczenie  o  przeznaczeniu  oleju  opałowego,  może  być  zastąpione  oświadczeniem  złożonym  w 
okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera skutek jedynie w stosunku do 
nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, zawierającym dane określone w 
ust. 6, pod warunkiem:

1. przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu celnego przed 
dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;

2. potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą.


