Warszawa,

kwietnia 2017 r.

Departament Zwalczania
Przestępczości Ekonomicznej

LOTOS Asfalt sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Odpowiadając na Państwa pismo nr LA/HP/07042017 z 7 kwietnia 2017 r. uprzejmie
wyjaśniam co następuję.
W opisanym przez Państwa stanie faktycznym działalności biznesowej spółka LOTOS
Asfalt dokonuje obrotu paliwem żeglugowym klasyfikowanym do pozycji CN 2710.
Jak Państwo wskazujecie, część dostaw Spółka realizuje z wykorzystaniem autocystern
przewożących ww. paliwo żeglugowe. Paliwo to transportowane jest autocysterną na nabrzeże,
gdzie jest z niej ładowane na statek przycumowany na nabrzeżu. Odbiorcami paliwa są
zagraniczni oraz polscy kontrahenci. Dostawa towarów następuje z chwilą wydania paliwa
żeglugowego na statek.
W ocenie Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej bez wątpienia
dostawa taka jest dostawą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Brak jest jednak podstaw do stwierdzenia,
że przemieszczanie po drogach publicznych środkiem transportu towaru o kodzie CN 2710
i następująca po nim sprzedaż paliwa żeglugowego dla statków przycumowanych do nabrzeża
jest wyłączona z systemu monitorowania przewidzianego w ustawie z dnia 9 marca 2017 r.
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. W okolicznościach sprawy dojdzie do
dostawy towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, stąd nie ma
zastosowania przepis art. 3 ust. 7 ustawy o systemie monitorowania. W swej wykładni Spółka
pominęła definicję podmiotu wysyłającego zawarta w art. 2 pkt 7, a zwłaszcza brzmienie tiret
drugie tego artykułu o treści „– uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel
w momencie rozpoczęcia przewozu – w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu
odbierającego w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów”.
Tak więc, w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju
podmiot wysyłający (tu: Spółka) jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru,
przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten
numer przewoźnikowi (tu: w przypadku wykonywania jednocześnie funkcji przewoźnika
i podmiotu wysyłającego reguła ta nie ma zastosowania) oraz przekazać ten numer referencyjny
podmiotowi odbierającemu. Oczywiście w szczególnej sytuacji, gdy podmiot odbierający sam
nie może dokonać potwierdzenia odbioru towaru, jak wskazuje na to art. 5 ust. 5 ustawy,
to może tego z mocy stosownego pełnomocnictwa dokonać też podmiot wysyłający.
W przypadku zaś zaniechania potwierdzenia dokonania dostawy przez podmiot do tego
zobligowany, które nie obciąża jakimikolwiek sankcjami samej Spółki, możliwe będzie
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wykazanie innymi środkami dowodowymi, wynikającymi z przepisów ustawy o podatku
akcyzowym i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi faktu dokonania dostawy
wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy. Takim dokumentem będzie dokument dostawy dokument, który towarzyszy dostawie paliwa żeglugowego zwolnionego od akcyzy, bowiem
podmiot zużywający, do którego dostarczone zostało paliwo żeglugowe, zobowiązany jest do
potwierdzenia odbioru paliwa na tym dokumencie. Dokument ten może zostać zastąpiony
kwitem bunkrowym lub uzupełniony o kwit bunkrowy.
Końcowo należy stwierdzić, że brak potwierdzenia odbioru, które może być dokonane
następnego dnia roboczego po dostawie towarów nie ma wpływu na możliwość oferowania
i sprzedaży paliw żeglugowych dostarczanych, np. na nabrzeże.
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