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Do kiedy należy się zarejestrować? 
Do 31 marca 2020 r. będzie można kupić olej opałowy na dotychczasowych 

zasadach, czyli bez konieczności rejestracji urządzenia grzewczego w urzędzie 

skarbowym. Nie warto jednak odkładać tej czynności na ostatnią chwilę, zwłaszcza, 

że termin ten przypada w sezonie grzewczym.

Co należy zrobić? 
Osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które będą chciały 

od 1 września 2019 r. kupić olej opałowy na nowych zasadach, tj. 

potwierdzać odbiór i składać oświadczenie o przeznaczeniu elektronicznie 

w systemie monitorowania przewozu towarów (SENT), powinny najpierw 

złożyć, m.in. elektronicznie zgłoszenie rejestracyjne uproszczone  

AKC-RU we właściwym w sprawach akcyzy urzędzie skarbowym aby uzyskać 

status tzw. zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). Wykaz urzędów skarbowych 

przyjmujących zgłoszenia AKC-RU znajduje się na ostatniej stronie.

Zgodnie z nowymi regułami, osoby fizyczne  i podmioty zużywające, które będą 

kupować olej opałowy będą zobowiązane do zarejestrowania posiadanych urządzeń 

grzewczych (pieców) we właściwym do wykonywania zadań w zakresie akcyzy urzędzie 

skarbowym.

Po rejestracji podmioty te uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, które będzie zawierać numer 

identyfikacyjny każdego miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze 

Informacja dla osób, które zużywają  
olej opałowy do celów grzewczych

zmiany w sprzedaży oleju opałowego  
do celów opałowych od 1 września 2019 r.
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stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych (nagrzewnice, 

osuszacze) – numer identyfikacyjny tego urządzenia.

Dostawa olejów będzie możliwa wyłącznie do miejsca wskazanego przy rejestracji 

jako miejsce, w którym znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne albo w przypadku 

urządzenia grzewczego niestacjonarnego – do miejsca, w którym aktualnie się ono 

znajduje, o ile podmiot zużywający olej opałowy poda numer identyfikacyjny takiego 

urządzenia nadany przy rejestracji.

Uwaga!
Numery identyfikacyjne, należy podać sprzedawcy oleju przy składaniu 

zamówienia Po dostawie oleju trzeba będzie również elektronicznie potwierdzić 

ilości odebranego oleju opałowego.

Kto musi zarejestrować urządzenia?
Każdy, kto chce nabywać olej opałowy do celów grzewczych, aby zużyć go w posiadanych 

urządzeniach grzewczych.

Jak i gdzie dokonać rejestracji?
Możesz:

• zgłosić elektronicznie za pośrednictwem portalu PUESC https://puesc.gov.pl/.  

Osoby fizyczne będą mogły też zarejestrować się korzystając z Portalu Podatkowego 

na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce „Akcyza”, natomiast podmioty 

gospodarcze będą mogły dokonać rejestracji korzystając z Portalu Podatkowego 

po 1 września 2019 r. - w przypadku zgłoszenia elektronicznego, potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-PR/U wydane zostanie 

on-line.

Jak to zrobić?
1. Przygotuj swój numer PESEL albo NIP, dane o producencie kotła olejowego 

(nagrzewnicy), modelu, mocy i średnim rocznym zużyciu paliwa opałowego.

https://puesc.gov.pl/
http://www.podatki.gov.pl
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2. Wejdź na stronę www.puesc.gov.pl i zaloguj się na PUESC.

3. Jeżeli nie masz konta na PUESC, wybierz „UTWÓRZ KONTO”.

4. Na stronie głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE –ZGŁOSZENIE AKC-RU”.

5. Wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU”.

6. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.

7. Podpisz formularz:

• Profilem Zaufanym albo

• kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

• kwotą przychodu albo

• podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.

8.  Wyślij formularz.

Po rejestracji otrzymasz „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO 

UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO AKC-PR/U”.

• wybrać tradycyjny, papierowy formularz zgłoszenia rejestracyjnego 

uproszczonego (druk AKC-RU/AKC-ZU ewentualnie z załącznikiem AKC-RU/A), 

który składa się we właściwym w sprawach podatku akcyzowego urzędzie 

skarbowym. Po prawidłowym złożeniu zgłoszenia naczelnik urzędu skarbowego 

w ciągu 7 dni wyda dokument potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego 

uproszczonego (druk AKC-PR/U), w którym wskazane będą numery identyfikacyjne 

urządzeń grzewczych (dla urządzeń niestacjonarnych) lub miejsc, w których się 

one znajdują.
Uwaga!

Osobom fizycznym i podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej, do 

złożenia uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego przez PUESC wystarczy konto 

proste.

http://www.puesc.gov.pl
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Jakie dane należy podać w zgłoszeniu 
rejestracyjnym uproszczonym?

W zgłoszeniu, poza swoimi danymi adresowymi, należy podać miejsca instalacji 

użytkowanych urządzeń grzewczych oraz informacje o wszystkich posiadanych 

urządzeniach, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (mobilnych).

W przypadku miejsc zainstalowania urządzeń grzewczych stacjonarnych należy 

podać dodatkowo dane geolokalizacyjne (współrzędne geograficzne) tych miejsc –  

w przypadku zgłoszeń elektronicznych, po wpisaniu adresu miejsca wystarczy wybrać 

opcję „pobierz współrzędne”. Przy wypełnianiu formularzy papierowych dla ustalenia 

współrzędnych geolokalizacyjnych można skorzystać z aplikacji nawigacyjnych lub 

elektronicznych map, gdzie po kliknięciu we właściwym miejscu na mapie pojawią się, 

np. takie dane 52.549730, 19.732958 albo poprosić o pomoc w urzędzie skarbowym.

W przypadku urządzeń grzewczych należy podać ich rodzaj, typ i moc oraz 

przewidywaną ilość zużywanego oleju rocznie przez każde urządzenie grzewcze. 

Ilość tę należy wskazać orientacyjnie, np. na podstawie średniego zużycia z lat 

poprzednich.

Jak często należy składać 
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone

Zgłoszenie składa się jednorazowo, a o ewentualnych zmianach zawartych w nim 

danych (np. o wymianie pieca) lub o zaprzestaniu użytkowania danego urządzenia 

grzewczego należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni 

od zaistnienia takiego zdarzenia. Do zgłaszania zmian służy ten sam formularz  

AKC-RU/AKC-ZU.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego  
i kolejowego przewozu towarów oraz zmianie niektórych innych ustaw.
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Naczelnik Urzędu Skarbowego 
Wrocław-Śródmieście

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29
50-044 Wrocław

Tel: 71 371 41 70
Pokój 11

Terytorialny zasięg działania: 
Powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, 

strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, 
wrocławski oraz miasto Wrocław.

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Legnicy

ul. Wrocławska 37
59-220 Legnica

Tel: 76 851 14 78
Punkt Obsługi Klienta

Terytorialny zasięg działania:
Powiaty: bolesławiecki, głogowski, 

górowski, jaworski, legnicki, lubański, 
lubiński, polkowicki, zgorzelecki, 
złotoryjski oraz miasto Legnica.

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 21
58-306 Wałbrzych

Tel: 74 664 35 04
Pokój 504

Terytorialny zasięg działania:
Powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, 

kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, 
świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz 

miasta: Jelenia Góra i Wałbrzych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Zielonej Górze

ul. dr Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra

Tel: 660 557 704
Pokój 8M

Terytorialny zasieg działania:
Powiaty: krośnieński, nowosolski, 

wschowski, żagański, żarski, zielonogórski 
oraz miasto Zielona Góra.

Wykaz Urzędów Skarbowych 
przyjmujących zgłoszenia AKC-RU:


