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KARTA USŁUGI 

Rejestracja kotłów olejowych (rejestracja zużywających 
podmiotów olejowych). 

Co chcę załatwić? 
Zarejestrować kocioł olejowy.  

Jeżeli chcesz kupić olej opałowy na nowych zasadach, musisz uzyskać status tzw. 
zużywającego podmiotu olejowego. W tym celu powinieneś dokonać rejestracji.   

Kogo dotyczy? 

Każdej osoby fizycznej, zarówno – przedsiębiorcy jak i osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego i innych podmiotów, które będą 
zużywać olej opałowy do celów ogrzewania budynków, domów mieszkalnych, szkół, hal 
produkcyjnych, innych pomieszczeń i budowli, a także do suszenia produktów rolnych, itp. 
Obowiązek rejestracji także dotyczy podmiotów korzystających z nagrzewnic zasilanych 
olejem opałowym.  

Co przygotować? 

• nr PESEL (jeśli jesteś osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, niebędącą 
zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT) 

• nr NIP (w przypadku pozostałych podmiotów) 

• dane o producencie kotła olejowego (nagrzewnicy) 

• model i moc urządzenia grzewczego 

• dane o średnim rocznym zużyciu paliwa opałowego 

• adres położenia urządzenia grzewczego, 

• dane geolokalizacyjne, gdzie znajduje się urządzenie grzewcze (szerokość i długość 
geograficzna). 

Dane geolokalizacyjne możesz ustalić korzystając ze strony internetowej: 
www.wspolrzedne.pl  

Jeżeli upoważniłeś inną osobę do dokonania w Twoim imieniu rejestracji, przygotuj 
pełnomocnictwo dla tej osoby (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis). 
Pełnomocnictwo w  tej sprawie jest zwolnione z opłaty skarbowej.  

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa pełnomocnik dołącza 
do zgłoszenia rejestracyjnego. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij formularz AKC-RU – zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku 
akcyzowego. Jeżeli użytkujesz więcej niż jedno urządzenie grzewcze, wypełnij załącznik 
AKC-RU/A. 

Pamiętaj aby podać: 
- swój identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), 
- swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), 
- dane urządzenia grzewczego, 
- adres położenia urządzenia grzewczego, 
- dane geolokalizacyjne, gdzie znajduje się urządzenie grzewcze (szerokość i długość 

geograficzna). 

Zgłoszenie, które chcesz złożyć w formie papierowej (osobiście w Urzędzie lub przesłać za 
pośrednictwem operatora pocztowego) podpisz czytelnie. 

http://www.wspolrzedne.pl/
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Ile muszę 
zapłacić? 

Dokonanie rejestracji kotła olejowego jest nieodpłatne. 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika – złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa w sprawie 
rejestracji urządzenia grzewczego jest zwolnione z opłaty skarbowej. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU powinieneś złożyć przed dniem wykonania 
pierwszej czynności z wykorzystaniem oleju opałowego.  

W praktyce oznacza to, że powinieneś złożyć to zgłoszenie co najmniej na 7 dni przed 
złożeniem zamówienia na zakup oleju opałowego. Zalecany okres jest związany z 7-
dniowym terminem na wydanie przez organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 
rejestracyjnego. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU: 

• złóż elektronicznie na portalu PUESC: www.puesc.gov.pl lub na portalu podatkowym: 
www.podatki.gov.pl  

• lub wyślij listownie na adres siedziby tutejszego Urzędu Skarbowego, ul. 1 Maja 2A,  
16-400 Suwałki  

• lub złóż bezpośrednio w Urzędzie – jeżeli nie możesz dokonać rejestracji korzystając z 
elektronicznych formularzy. 

Dokument AKC-RU składany w formie dokumentu elektronicznego podpiszesz:  

• kwotą przychodu albo 
• profilem zaufanym albo  
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
• podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego. 

Co zrobi urząd?  Wydamy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie 
podatku akcyzowego - AKC-PR/U. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego dokonamy bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zarejestrujesz się elektronicznie, wówczas od 
razu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w 
zakresie podatku akcyzowego AKC-PR/U - również w formie elektronicznej. 

Jak się odwołać? Dla dokonania zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU nie jest przewidziany tryb odwoławczy 

Informacje 
dodatkowe 

Pobierz kody transakcyjne ze swego konta na PUESC lub w urzędzie skarbowym. Kody są 
przeznaczone do potwierdzania dostarczenia do Ciebie oleju opałowego. Kody transakcyjne 
nie mogą być udostępnianie osobom do tego nieupoważnionym 

Jeśli się nie zarejestrujesz, to nie zamówisz dostawy oleju opałowego, ponieważ nie 
będziesz mógł podać sprzedawcy właściwego numeru identyfikacyjnego dla miejsca 
dostawy lub urządzenia mobilnego (nagrzewnicy). Numery identyfikacyjne znajdziesz w 
„Potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku 
akcyzowego AKC-PR/U”. Numery te są przypisane do Twoich miejsc zużycia lub urządzeń 
mobilnych.  

Podstaw prawna 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz.722 z późn.zm.); 

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów oraz obrotu paliwami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2332 z 
późn.zm.);  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów 
dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1578). 

http://www.puesc.gov.pl/
http://www.podatki.gov.pl/
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