ZAPOBIEGANIE NIELEGALNEMU
OBROTOWI PALIWAMI CIEKŁYMI

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, kwiecień 2017 r.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Rynek paliw w Polsce warty jest prawie 100 mld zł.
Podatki zawarte w paliwach to ok. 50%, czyli wpływy to 50 mld zł.
Przy stale rosnącym PKB od 2011 r. następował stały spadek
konsumpcji krajowej paliw.
PKB rdr (% - na 01 stycznia)

Zużycie krajowe (tys. ton)
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? (1)
Szacunki firm doradczych dotyczące szarej strefy wskazywały
na znaczną skalę tego zjawiska w obrocie paliwami ciekłymi,
w tym np.

W 2013 r. wyłudzenia VAT w obrocie ON
ok. 4,3-5,8 mld zł
W 2014 r. wyłudzenia VAT w polskiej gospodarce
ok. 50 mld zł
Ponad 20% tej kwoty dotyczy obrotu paliwami.
Straty z samych tylko nieodprowadzonych podatków
od sprzedanych paliw wyniosły w 2014 r. ok. 8 mld zł.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? (2)
Straty i wzrost należności Skarbu Państwa, jest skutkiem działalności
przestępczej – transakcje karuzelowe i znikające podmioty.
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Co kontrolowaliśmy?
Ocena skuteczności przeciwdziałania
obrotowi paliwami ciekłymi

nielegalnemu

 Czy organy państwa skutecznie i rzetelnie monitorują
rynek obrotu paliwami ciekłymi?
 Czy organy państwa analizują wpływ szarej strefy
na funkcjonowanie rynku paliw i podejmują skuteczne
działania w tym zakresie?
 Czy obowiązujące regulacje i systemy kontroli
skutecznie wpływają na ograniczenie nielegalnego
obrotu paliwami ciekłymi?
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Kogo kontrolowaliśmy?
 Ministerstwo Finansów
 Ministerstwo Energii
 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 Urząd Regulacji Energetyki

Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
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Stwierdzony stan
 Minister Energii uznaje, iż do jego kompetencji nie należy zapobieganie
szarej strefie w obrocie paliwami
 Minister Finansów dba o sferę opłat i podatków
 Prezes URE realizuje zadania związane z wydawaniem koncesji
 Prezes UOKiK za pośrednictwem Inspekcji Handlowej prowadzi
kontrole stacji paliw

Brak jest współpracy i koordynacji działań
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Stwierdzony stan – oceny negatywne
Minister Energii:
 Uznaje, iż rynek paliw nie należy do jego kompetencji
 Nie prowadził analiz rynku paliw
 Brak jest polityki energetycznej państwa w odniesieniu
do paliw ciekłych
Prezes URE:
 Udzielał koncesji zgodnie z przepisami
 Nie prowadził kontroli: przedsiębiorców oraz NCW
 Nie analizował sygnałów z rynku dotyczących np.
sprzedaży spółek z koncesjami
 Brak wewnętrznych procedur w URE
 Nie był przygotowany organizacyjnie i kadrowo
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Koncesje – 30 września 2016 r.
Wydział ds. Paliw i Biopaliw ciekłych w URE liczy 8 pracowników
W delegaturach – średnio po 1,5 etatu
97% wydanych koncesji stanowią koncesje na obrót paliwami,
czyli na działalność objętą wysokim ryzykiem nieprawidłowości.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – oceny pozytywne
Minister Finansów:
 Podejmował działania w zakresie fiskalnym
 Inicjował zmiany prawa
 Prowadził analizy
Prezes UOKiK:
 Działania związane były z kontrolą jakości paliw
 Po zmianie przepisów kontrolował również koncesje
stacji paliw
 zwiększył liczbę kontroli do poziomu wymaganego
przez prawo UE. Wnioskował o zmianę przepisów
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Stwierdzony stan – Minister Finansów (1)
Uwagi dotyczące działalności Ministra Finansów:
 Podległe Ministrowi Finansów służby
nie współpracowały ze sobą1
 Systemy informatyczne służb MF nie współpracują ze
sobą i nie są skorelowane
 Powielanie i dublowanie zadań w poszczególnych
służbach
ADMINISTRACJA
PODATKOWA

SŁUŻBA
CELNA
KONTROLA
SKARBOWA
1 Z dniem 1 marca 2017 r. utworzona została Krajowa Administracja Skarbowa, w skład której weszły
wszystkie służby podległe Ministrowi Finansów.
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Stwierdzony stan – Minister Finansów (2)
Uwagi dotyczące działalności Ministra Finansów:
 Następuje stały wzrost należności Skarbu Państwa,
w szczególności wynikających z ustaleń kontroli
poszczególnych służb
 Z naliczonych w wyniku kontroli w latach 2014 – 2016
(I półrocze) wyegzekwowano tylko ok. 3%
15,1

Należności SP naliczone
w wyniku kontroli w latach
2014-2016 (I półrocze) (w mln zł)
458,5
Naliczone

Wyegzekwowane

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Wnioski - ogólne
 Duża ilość przepisów podmiotów zajmujących się
rynkiem paliw ciekłych – ale brak podmiotu wiodącego
– stworzenie nowego organu
 Konieczność ujednolicenia reguł, zasad współpracy,
wymiany informacji oraz korelacji baz danych w KAS
 Wzmocnienie organizacyjne i kadrowe URE
 Ograniczenie liczby sprawozdań, które nie są przez
nikogo wykorzystywane
 Ustalenie metodologii liczenia szarej strefy

13

Wnioski – de lege ferenda
 zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania
jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów
raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego
(LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U. Nr 189, poz.
1354) – w zakresie minimalnej liczby próbek, tj. zmiana § 4
 zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja
1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez
Prezesa URE corocznych opłat wnoszonych przez
przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona
koncesja (Dz. U. Nr 60, poz. 387, ze zm.) – w zakresie
wysokości opłat koncesyjnych, tj. § 1, § 2 oraz załącznika
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Wnioski
Wstępne pozytywne wyniki wejścia w życie pakietu
paliwowego – m.in. wzrost sprzedaży i zużycia ON
Sprzedaż i zużycie oleju napędowego (tys. ton)
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