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NOWE OBOWIĄZKI PODATNIKÓW NABYWAJĄCYCH PALIWA SILNIKOWE Z KRAJÓW UE 

 

Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT wprowadzające nowe 

obowiązki na podatników nabywających od kontrahentów z UE paliwa silnikowe wymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których wytworzenia lub obrotu wymagane jest 

uzyskania koncesji (dalej: paliwa silnikowe).  

 

Co do zasady koncesję mogą uzyskać jedynie podmioty posiadające siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium Polski albo działające poprzez utworzony na terytorium Polski oddział, o 

ile spełnią szereg dodatkowych warunków przewidzianych w przepisach prawa energetycznego.  

 

Do końca lipca podatnicy nabywający paliwa silnikowe w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów (dalej: WNT), rozliczali podatek VAT jedynie w deklaracji podatkowej VAT na zasadzie tzw. 

mechanizmu odwrotnego obciążenia, tj. bez konieczności fizycznej zapłaty podatku. Zgodnie ze 

nowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, podatnicy nabywający, na warunkach przewidzianych w 

ustawie, paliwa silnikowe w ramach WNT zobowiązani są do zapłaty podatku VAT na rachunek 

bankowy izby celnej właściwej dla przyjmowania wpłat podatku akcyzowego. Organem podatkowym 

właściwym dla potrzeb rozliczenia podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych jest co do zasady 

urząd celny, właściwy w sprawach podatku akcyzowego z tego tytułu.  

 

Na podstawie znowelizowanych przepisów podatnicy zostali zobowiązani do: 

        składania miesięcznych deklaracji na formularzu VAT-14 – termin na złożenie: do 5. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku,  

        zapłaty podatku – termin płatności: co do zasady do 5.dnia od momentu wprowadzenia paliw 

silnikowych do Polski.  

 

Warto podkreślić, że znowelizowane przepisy nie zwalniają podatników VAT z obowiązku 

wykazywania WNT paliw silnikowych w deklaracji VAT. Oznacza to, iż poza obowiązkiem złożenia 

deklaracji na formularzu VAT-14 są oni nadal zobowiązani do składania deklaracji VAT na 

dotychczasowych zasadach (Uwaga! Nowe wzory formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8). 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
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zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


