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Przedmiotem mojego zainteresowania są sankcje stosowane - na podstawie 

art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) - wobec sprzedawców paliw opałowych 

w przypadku nieterminowego przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców olejów opałowych o ich przeznaczeniu 

na cele grzewcze (art. 89 ust. 14 tej ustawy). 

Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że w ubiegłym roku 

były prowadzone prace nad zmianą przepisów dotyczących systemu oświadczeń 

zmierzające do zmniejszenia obciążeń związanych z prowadzeniem tego typu 

działalności. W tym celu w dniu 18 lipca 2011 r. Prezes Rady Ministrów przesłał 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków 

obywateli i przedsiębiorców obejmujący m. in. zmiany w przepisach ustawy o podatku 

akcyzowym przewidujące odejście od sankcji podatkowych związanych z niezłożeniem 

w terminie zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu nabytych olejów opałowych, 

z zastosowaniem sankcji z ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 

(tekst jednolity: Dz. U z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Podczas prac 

Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo" proponowana zmiana ustawy 
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o podatku akcyzowym została wykreślona, przepis art. 89 ust. 16 tej ustawy obowiązuje 

zatem nadal w niezmienionym brzmieniu. W związku z przygotowaniem kolejnego 

projektu ustawy „deregulacyjnej" Ministerstwo Finansów ponownie zgłosiło 

Ministerstwu Gospodarki potrzebę zmiany ww. przepisu 

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Premiera 

o poinformowanie o stopniu zaawansowania prac nad proponowaną przez Ministerstwo 

Finansów zmianą systemu oświadczeń nabywców olejów opałowych, a w szczególności 

sankcji przewidzianej w art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym dla ich 

sprzedawców za nieterminowe złożenie zestawienia oświadczeń. 


