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1. Podsumowanie Celem poniższego raportu było zebranie informacji i wydarzeń z 2019 roku związanych z szarą strefą w Polsce, które dla polskich mediów okazały się najważniejsze. 

W badaniu analizowano publikacje na stronach internetowych oraz w prasie, wyniki 

zaprezentowano w czterech raportach kwartalnych, a poniższy raport przywołuje najważniejsze wydarzenia i najistotniejsze publikacje z całego roku. W projekcie 

przeanalizowano ponad 10 tys. artykułów i publikacji na stronach internetowych, średnio 

w miesiącu analizowano ok. 850 artykułów dotyczących nielegalnego handlu i przemytu towarów objętych podatkiem akcyzowym.  

W raporcie przedstawiono zmiany prawne, o których pisano w mediach, uwzględniono regulacje wprowadzone, ogłoszone i konsultowane. Media pisały między 

innymi o Kodeksie Karnym Skarbowym, ustawie o VAT, ustawie o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych, ustawie o zapasach ropy naftowej i innych. Skupiono się na tych rozwiązaniach legislacyjnych, których wprowadzenie może pozytywnie wpłynąć na walkę z szarą strefą. Jednym z ważniejszych zmian w prawie było przyjęcie projektu podwyżki akcyzy na niektóre towary akcyzowe, w tym tytoń. Zmiany weszły w życie 
1 stycznia 2020 roku.  

W 2019 roku opublikowano osiem istotnych publikacji odnośnie szarej strefy: 
dwie związane z oceną szarej strefy w Polsce, jedną podsumowującą efekty działań 
uszczelniających, pozostałe zawierały analizy branżowe. W raporcie końcowym 

z monitoringu szarej strefy opisujemy główne wnioski tych publikacji.  Raport zawiera również główne, największe wykrycia towarów akcyzowych – paliw, tytoniu oraz alkoholu. Opisano także sprawy związane z szarostrefową działalnością grup przestępczych, które trafiły do prokuratury. W 2019 roku rozpracowano między innymi polsko-niemiecką grupę przestępczą odpowiedzialną 
za straty budżetowe w wysokości co najmniej  108 mln złotych. Grupa ta zajmowała się sprzedażą olejów opałowego i smarowego jako napędowego. Kolejna grupa przestępcza prowadziła sprzedaż nielegalnego suszu tytoniowego oraz obracała fikcyjnymi fakturami VAT, przez co Skarb Państwa stracił ok. 292 mln złotych. Bardziej szczegółowe opisy poszczególnych informacji wraz ze źródłami można znaleźć w Raportach Kwartalnych dostępnych nieodpłatnie na stronie Fundacji Republikańskiej:  

https://fundacjarepublikanska.org/co_robimy/monitoring-szarej-strefy/ 

https://fundacjarepublikanska.org/co_robimy/monitoring-szarej-strefy/


 Analiza doniesień medialnych o szarej strefie wykazała, że temat ten jest popularny zarówno w mediach lokalnych, jak i krajowych. Temat szarej strefy częściej podnosiły media internetowe niż tradycyjne, portale lokalne i o małym zasięgu, niż czołowe ogólnopolskie portale informacyjne. Poruszano głównie takie tematy, jak przemyt wyrobów akcyzowych oraz nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi. Artykuły związane z szarą strefą paliw obejmowały 24 proc. wycinków. Najwięcej publikacji pojawiło się w III kwartale (35 proc.), czyli w okresie wakacyjnym.  

Informacje o zmianach prawnych pojawiały się w mediach rzadko, głównie na 

portalach specjalistycznych i w gazetach prawnych. Jedynie temat podwyżki VAT był szeroko poruszany tak w źródłach lokalnych, jak i ogólnopolskich.  Badanie wykazało, że media, szczególnie lokalne, publikują bardzo podobne wiadomości niezależnie od skali i wartości przemycanych towarów i często wykorzystują clickbaitowe nagłówki. Jest to o tyle niepokojące, że utrudnia to czytelnikom ocenę skali zjawiska. Może również prowadzić do uniewrażliwienia na temat przestępstw 

i powodować niezrozumienie działań uszczelniających, czy wręcz niechęć do służb.  Znaczna część materiałów w mediach internetowych była przedrukami ze stron służb (np. KAS i policji) oraz PAP. Często w publikacjach brakowało informacji o miejscu przechwycenia towarów akcyzowych, ich wartości, dacie przechwycenia. W informacjach od prokuratury i związanych ze sprawami sądowymi brakowało podstawowych treści, takich jak na przykład okres działania grupy przestępczej, szacowane straty budżetowe, skala nielegalnej działalności.  
   



 

2. Metodologia badania Badanie polegało na przeglądzie prasy oraz źródeł internetowych – zarówno tytułów ogólnopolskich, jak i lokalnych. Wskazane media – łącznie 850 tys. stron internetowych oraz 1100 tytułów prasowych – monitorowano w ramach monitoringu 

automatycznego pod kątem wystąpienia następujących fraz:  ⩥ szara strefa paliw; ⩥ nielegalny obrót paliwami; ⩥ akcyza; ⩥ opodatkowanie wyrobów akcyzowych; ⩥ nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi; ⩥ przemyt wyrobów akcyzowych. Na potrzeby badania ustalono, że dla prasy decydującą datą jest dzień wydania danego tytułu, a dla Internetu dzień publikacji. Monitoring automatyczny uzupełniono monitoringiem ręcznym, poszukiwano innych sformułowań mogących ujawnić pozostałe 
informacje i wydarzenia mające związek z szarą strefą w Polsce.  Analizę prowadzono w ramach czterech raportów kwartalnych. W ramach 

monitoringu automatycznego w pierwszym kwartale przeanalizowano frazy związane 
z wyrobami akcyzowymi, natomiast w kolejnych kwartałach wszystkie wymienione powyżej frazy. W projekcie zbadano ponad 10 tys. artykułów i publikacji na stronach 
internetowych. W I kwartale przeanalizowano 1164 wycinki prasowe, w II kwartale 2408 

wycinków, w III kwartale 3266 wycinków, a w IV kwartale 2727 wycinków.  
Kwestie związane z szarą strefą najwięcej razy poruszano w mediach we wrześniu (1204 wycinki), lipcu (1064 wycinki) oraz październiku (1007 wycinków). Średnio 

w miesiącu (liczono bez stycznia) publikowano ok. 870 artykułów dotyczących 
nielegalnego handlu i przemytu towarów objętych podatkiem akcyzowym. Poniżej 
na wykresie 1 zaprezentowano częstotliwość występowania badanych fraz w 2019 roku.  



 
 

 Każdy z wycinków prasowych został oznaczony jednym lub kilkoma frazami, 
z tego względu liczba wystąpienia fraz jest wyższa niż suma wycinków. To, ile razy poszczególne tematy zostały poruszone w mediach, zaprezentowano na wykresie 2. Najczęściej występującą frazą było „przemyt wyrobów akcyzowych”, pojawiła się ona 
blisko 4,4 tys. razy. Tematyka nielegalnych paliw obejmowała 24 proc. artykułów.  
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 Poniższy raport przedstawia najważniejsze informacje z poszczególnych kwartałów, więcej szczegółów odnośnie przywołanych zdarzeń można znaleźć 

w raportach kwartalnych i przywołanych źródłach.  
 

 

 

 

 

 

Akcyza

15%

Nielegalny obrót 
paliwami

7%

Nielegalny obrót 
wyrobami 

akcyzowymi

22%

Opodatkowanie wyrobów 
akcyzowych

0%

Przemyt wyrobów 
akcyzowych

39%

Szara strefa paliw

17%

Wykres 2Wystąpienia badanych fraz w 2019 roku



 
 

3. Najistotniejsze zmiany prawne  

3.1. Kwartał I 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji RCL opublikowano projekt nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego zwiększającej restrykcje w systemie fiskalnym. Założono 

w nim: modyfikację przesłanek czynnego żalu, rozszerzenie odpowiedzialności podmiotu czerpiącego korzyści majątkowe z przestępstwa, nowe zasady przedłużania przedawnienia karalności przestępstw karnoskarbowych, zaostrzenie środków karnych 

i zwiększenie kar, zmniejszenie progów wartości, od których przewiduje się zwiększony próg karalności, zmianę zasad odpowiedzialności karnej za niewypłacanie podatku 

w terminie.  W projekcie założono również włączenia do kategorii przestępstw działań takich 
jak: paserstwo towarów akcyzowych, podrabianie i przesyłanie podrobionych znaków akcyzy, udostępnianie przestrzeni dla prowadzenia gier hazardowych. Ścieżka legislacyjna: przedstawienie projektu 9 stycznia 2019 roku, uzgodnienia 

14 lutego 2019 roku, konsultacje publiczne 20 marca 

2019 roku i opiniowanie 7 marca 2019 roku, 

uzgodnienia w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów 30 maja 2019 roku, uzgodnienia Komisji 

Prawniczej 14 czerwca 2019 roku. Dalsza droga nie została przedstawiona w RCL.  

 

3.2. Kwartał II Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT (ustawa została podpisana 
przez Prezydenta 3 kwietnia 2019 roku) umożliwiającą zwrot części kosztów kas fiskalnych online dla przedsiębiorców. Ustawa wyróżniła grupy podmiotów, które będą miały obowiązek wprowadzenia kas online, na przykład dla branży motoryzacyjnej i paliwowej konieczność posiadania takiej kasy 



 obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku, dla branży gastronomicznej i obrotu paliwami stałymi od 1 lipca 2020 roku, inne usługi, takie jak fryzjerskie, kosmetyczne, dentystyczne, prawnicze czy opieki medycznej, będą objęte obowiązkiem od 1 stycznie 2021 roku. „Stare” rodzaje kas fiskalnych były w sprzedaży do 31 sierpnia 2019 roku (dla kas 

z zapisem papierowym) i pozostają w sprzedaży do 31 grudnia 2022 roku (dla kas 

z zapisem elektroniczny). Zmiany wprowadziło Rozporządzenie Ministra Finansów 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących Dz.U. 2019 poz. 816.  Ministerstwa Finansów przygotowało rozporządzenie obejmujące systemem monitorowania przewozów SENT płynny gaz LPG. Nowe przepisy mają uchronić rynek LPG przed rozrostem szarej strefy. Ze względu na różnice w opodatkowaniu gazu na różny użytek jest on podatny na nielegalne działania. Według szacunków ministerstwa 
luka podatkowa w obrocie gazem LPG wynosi ok. 800 tys. ton i przynosi straty budżetowe od 800 mln złotych do 1 mld złotych rocznie. Przyjęte rozporządzenie opublikowano 

w Dz.U. 2019 poz. 1585. 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zaproponowano zmianę niektórych przepisów. Chodziło między 
innymi o „szybki VAT” płacony przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych paliw, czy 

regulacje odnośnie koncesji udzielanych przez prezesa URE. Zaproponowano 

rozszerzenie koncesji o oleje opałowe oraz paliwa przeprodukowane na inne wyroby, np. olej opałowy do produkcji olejów smarowych. Dodatkowo do wyrobów wymagających 
aktualizacji koncesji oraz wpisu do rejestru dodano wyroby o kodach: CN 3824 99 86, 

3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96, o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych. Zaproponowano również objęcie akcyzą preparatów smarowych CN 3403 

i 2710 20 90. Przepisy weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym 

opublikowanej w Dz.U.19.864. Rząd podjął decyzję o nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Prace legislacyjne związane były z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego 

i miały na celu uniknięcie ryzyka kryzysu paliwowego związanego z magazynowaniem. Określono wysokość NCW do 2024 roku (NCW w 2020 roku ma wynieść 8,5 proc., 
w 2021 roku – 8,7 proc., w 2022 roku – 8,8 proc., przy czym minimalny poziom realizacji 



 ma wynieść 80 proc.), poziom opłaty zastępczej, wysokości współczynników 
redukcyjnych i poziomów obligatoryjnego blendingu na lata 2020 i 2022. 

 Źródło: www.ure.gov.pl „Wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych ustalona na lata 
2017–2020”, ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1527.  Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w obszarze ustawy o VAT odnośnie 

split payment dla 150 produktów. Mechanizm ten (tzw. podzielona płatność) polega na przelewaniu przez firmę podatku VAT na oddzielny rachunek do czasu oceny przez Urząd Skarbowy zasadności zwrotu VAT. Ustawa ma przynieść dodatkowe wpływy do budżetu 

w wysokości ok. 1 mld złotych rocznie. Listę produktów (załącznik nr 15 do ustawy 

o VAT) zawarto w ustawie z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1751. 

 

3.3. Kwartał III Sejm przyjął nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 

i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
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 paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne. Dotyczy ona regulacji pojemności magazynowych dla podmiotów na rynku paliwowym. Konieczność wprowadzenia zmian uargumentowano większym zapotrzebowaniem na pojemności magazynowe dla paliw i ropy naftowej, których obrót wzrósł po wprowadzeniu pakietu 

energetycznego, paliwowego i transportowego. Zmiany zostały wprowadzone w celu umożliwienia utrzymywania przez Agencję Rezerw Materiałowych części zapasów interwencyjnych oraz innym podmiotom rynku paliw utrzymania zapasów obowiązkowych.  
19 lipca 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację 

ustawy o systemie monitorowania drogowego 

i kolejowego towarów wrażliwych w ramach tak 

zwanego pakietu olejowego. Nowela nałożyła nowe obowiązki między innymi na podmioty wykorzystujące olej opałowy na cele ciepłownicze. Sejm przyjął 17 lipca 2019 roku Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Została ona 
podpisana przez Prezydenta 9 sierpnia 2019 roku i wprowadziła: ⩥ przepisy umożliwiające wykorzystanie produktów współuwodornienia 

do realizacji NCW od 2020 roku oraz umożliwiające zaliczenie do NCW 
biowodoru zawartego w paliwach ciekłych, przy produkcji których 
wykorzystano biometan; ⩥ przepisy umożliwiające zaliczenie do NWC innych paliw odnawialnych oraz biokomponentów zawartych we wszystkich paliwach stosowanych 

w transporcie; ⩥ zmodyfikowany mechanizm obowiązkowego dodawania biokomponentów 
do paliw ciekłych (tzw. obligatoryjny blendingu); ⩥ uszczegółowienie procedur i wymagań dotyczących certyfikacji jakościowej biokomponentów; ⩥ zmiany dotyczące funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;  



 ⩥ oraz propozycje zmian innych ustaw, w tym o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw, ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dodatkowo uchylone zostały przepisy w zakresie obowiązku oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych na stacjach paliw i w zakresie obowiązku czytelnych 
informacji o dostępności biopaliw ciekłych na stacjach.  Ustawa zastępująca deklaracje VAT plikami JPK została podpisana przez 
Prezydenta. Ustawa ta ma na celu uszczelnienie VAT w handlu internetowym oraz eliminację nieprawidłowości w akcyzie w obrocie preparatami smarowymi. Nowe przepisy regulują obowiązek rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi. 

Zmieniono również przepisy dotyczące rejestracji podatników i zasady wystawiania 

faktur. Nowela wprowadziła nową definicję paliw ciekłych, gdzie wskazano, że określone wyroby są paliwami bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Wprowadziła też stawkę akcyzy w wysokości 1180 złotych/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403.  
 

3.4. Kwartał IV  Ministerstwo Finansów zapowiedziało chęć zmian w sposobie przyznawania grzywien za przestępstwa podatkowe. Minimalna kara ma wynosić 100 proc. 
uszczuplonego podatku. Zmiany te zawarto w projekcie nowelizacji ustawy o podatku 

akcyzowym oraz zmianie kodeksu karnego. Sprzeciw wobec takiemu rozwiązaniu wyraziły Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa i Rządowe Centrum 
Legislacji. Wskazały one, że byłby to zbyt gwałtowny wzrost represyjności prawa. 
Obecnie grzywnę nalicza się, biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak: motywacje, 

dochody sprawcy, jego warunki rodzinne, a wysokość kary naliczana jest za pomocą stawek dziennych, które nie mogą przekroczyć czterystukrotności minimalnego 
wynagrodzenia.  Od początku 2020 roku wzrosła akcyza na papierosy i alkohol. Projekt nowelizacji zakładał wzrost akcyzy o 10 proc., co miało spowodować wzrost cen paczki papierosów 



 
o 1,02 złotych, tytoniu (50 gramów) o 1,69 złotych, cygar o masie 40 gramów 

o 40 groszy/sztukę, a suszu tytoniowego o 22,93 złotych/kilogram. Sejmowa komisja finansów publicznych do projektu podwyżki akcyzy dopisała stawkę akcyzy na płyn do e-papierosów. Wyniesie ona 0,55 złotych za 
mililitr. Wpływy do budżetu z tego tytułu mają wynieść 7,5 mln złotych rocznie. W 2020 roku, 
w związku z obowiązywaniem do 30 czerwca zerowej stawki, wpływy będą o połowę mniejsze. Akcyzą zostaną również objęte wyroby nowatorskie, w tym 
tzw. podgrzewacze do tytoniu. Proponowana pierwotnie stawka 141,29 złotych za kilogram 
(i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia) została 
podniesiona do 155,79 złotych za kilogram (i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia). Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że akcyza na wkłady 
do podgrzewaczy do tytoniu jeszcze nie obowiązuje, a już wzrosła (zacznie obowiązywać 

w połowie 2020 roku).  Senat negatywnie ocenił ustawę podnoszącą akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe. Wniosek o odrzucenie ustawy złożyli senatorowie KO, co poparła komisja budżetu i finansów publicznych. Za odrzuceniem głosowało 51 senatorów, przeciw było 46. Mimo zastrzeżeń ustawa została podpisana przez Prezydenta oraz opublikowana 

w Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2019 roku pod poz. 2523. Tym samym zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. 

 

 



 

4. Najważniejsze opracowania tematu szarej strefy  

4.1. Kwartał I 

W pierwszym kwartale opublikowano trzy istotne opracowania związane z szarą strefą. Pierwszą była Szara Strefa 20191 – wydana przez Instytut Prognoz i Analiz 

Gospodarczych.  

Tematyka raportu: ⩥ Płatności bezgotówkowe – i ich wpływ na ograniczenie szarej strefy. Raport wskazuje, że słuszne może być podwojenie liczby terminali płatniczych w Polsce.  ⩥ Obcokrajowcy w szarej strefie w Polsce w latach 2015–2018 – oszacowano liczbę pracowników z zagranicy na ok. 600 tys. obcokrajowców, w badanych latach liczba 

nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców zaczęła spadać.  ⩥ Oszacowanie rozmiarów szarej strefy w ujęciu GUS w PKB dla lat 2015–2019 – 

raport wskazuje na nominalny wzrost szarej strefy, jednak w porównaniu do PKB znacząco spadł (z 13,5 proc. w 2015 roku do prognozowanego na 2019 roku 

12,6 proc.).  ⩥ Szacunki rozmiarów szarej strefy w ujęciu IPAG – raport wskazuje na spadek udziału szarej strefy od 19,2 proc. w 2015 roku do prognozowanego 17,2 proc. 

w 2019 roku. Czynnikami mającymi największy wpływ na zmniejszenie tego udziały były: korzystna koniunktura, uszczelnienie systemu podatkowego, 
skuteczniejsza walka z nielegalną działalnością.  ⩥ Szara strefa w województwach w 2017 roku – analizowano różnice między województwami. Województwo mazowieckie wyróżniało się największym udziałem szarej strefy, co wynikało z funkcjonowania szarej strefy pracy. 

Wschodnie województwa miały większy udział szarej strefy niż zachodnie, co wynikało z nieformalnej siły roboczej zza wschodniej granicy Polski.  
 

 

 

 
1 J. Fundowicz, K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, D. Wyżnikiewicz, Szara strefa 2019, Instytut Prognoz i Analiz 

Gospodarczych, Warszawa, marzec 2019. 



 

Szacunki rozmiarów szarej strefy (w ujęciu GUS) w PKB  

w latach 2015–2019  
 2015 2016 2017 2018 2019 

PKB (mld PLN) 

(GUS do 2018, rok 2019 – prognoza MF) 
1800 1861 1989 2116 2334 

Gospodarka nieobserwowana (mld PLN) 

(GUS do 2016, od 2017 szacunki IPAG) 
243 246 263 273 294 Udział szarej strefy 

(GUS do 2016, od 2017 szacunki IPAG) 
13,5% 13,2% 13,2% 12,9% 12,6% 

Źródło: Opracowano na podstawie szacunków IPAG 

Szacunki rozmiarów szarej strefy (w ujęciu IPAG) w polskiej 

gospodarce w latach 2015–2019 (mld PLN) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Gospodarka nieobserwowana (GUS) (1)  243 246 263 273 294 

Doszacowania IPAG (2)  127 133 135 132 130 Szara strefa (ujęcie IPAG) (1+2)  370 379 397 405 424 

PKB skorygowany o szarą strefę w ujęciu IPAG  1927 1994 2124 2248 2464 Udział szarej strefy w skorygowanym PKB  19,2% 19,0% 18,7% 18,0% 17,2% 

Źródło: Na podstawie danych IPAG. 

Drugim raportem opublikowanym 

w  II  kwartale było podsumowanie efektów 
uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce 

w  latach 2016–20182. Raport został sporządzony 
przez Polski Instytut Ekonomiczny. Autorzy 

zaznaczyli, że do głównych przyczyn powstawania 

luki podatkowej zalicza się działalność w szarej strefie, fikcyjny obrót fakturami VAT oraz nieuczciwą optymalizację podatkowa. Z raportu wynikało, że 

w Polsce jeszcze w 2007 roku aż jedna czwarta PKB była wytwarzana w szarej strefie, co było jednym 

z najwyższych wyników w Europie. Do 2016 roku szara strefa spadła o 30 proc., zaś prognozy pokazują, że w 2021 roku może wynosić 14,1 proc. PKB. Zmniejszenie luki podatkowej zauważono 
 

2 P. Arak, K. Kutwa, J. Sarnowski, P. Selera, Efekty uszczelniania systemu podatkowego w Polsce w latach 

2016-2018, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, 2019.  

Źródło: „Efekty uszczelnienia 
systemu podatkowego w Polsce 

w latach 2016-2018, PIE.  



 również dzięki porównaniu dynamiki przychodów podatkowych z kluczowych podatków 
centralnych i dynamiki nominalnego wzrostu PKB. W 2016 roku wzrost PKB wyniósł 
3,4 proc., natomiast przychody państwa wzrosły o prawie 6 proc. Autorzy publikacji podkreślili, że aby stwierdzić, jak duży udział w ograniczeniu luki podatkowej miały działania uszczelniające (legislacyjne i administracyjne) należy poczekać, gdyż taka analiza będzie wymagała dłuższych szeregów czasowych.  Trzecim raportem był Poland Market Survey Report – Empty Discarded Pack 

Collection August 20183 przygotowany na zlecenie British American Tobacco, Imperial 

Tobacco Group, Japan Tobacco International, Philip Morris International. Badanie polegało na analizie wyrzuconych pustych opakowań od papierosów. Przeprowadzono je 

w 70 miastach Polski (40 największych miastach oraz 30 mniejszych). Próbka badawcza wyniosła 17 tys. paczek, które zebrano w sierpniu 2018 roku. Uwzględniano jedynie 
paczki z publicznych koszy na śmieci, a metodologia badania była zbieżna z wcześniej 
prowadzonymi badaniami Almares.  

Raport wskazywał na niski udział szarej strefy w przypadku sprzedaży wyrobów 
tytoniowych, niższy niż w poprzednich latach. Rekordowo niski wynik odnotowano 

w trzecim kwartale zeszłego roku i było to 11,4 proc. Badanie pokazało, że większy udział szarej strefy występował w mniejszych miastach. Największy udział szarej strefy 
występował w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz lubelskim. 

Pomimo znaczącego sukcesu, jakim było radykalne obniżenie szarej strefy we 
wspomnianych regionach w ostatnich latach, aż 30 proc. konsumowanych tam papierosów pochodzi z szarej strefy.  

 

4.2. Kwartał II Dwie istotne publikacje zostały opublikowane w II kwartale 2019 roku. Obie były zbiorczymi raportami branżowymi.  
Roczny raport Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 

 
3 ALMARES Institute for Consulting and Market Research, Poland Market Survey Report – Empty Discarded 

Pack Collection August 2018, Warszawa 2019. 



 ⩥ Zawiera podsumowanie stanu sektora w 2018 roku – konsumpcja paliw płynnych wzrosła rok do roku o 3 proc., a rynek paliw samochodowych wzrósł 
o  2,6 proc. Dynamika wzrostu w 2018 roku była niższa niż w latach 

poprzednich, co wynikało z sukcesów działań uszczelniających.  ⩥ Podsumowano krajowe zużycie paliw płynnych – wyniosło ono 33,5 mln m3, 

z  czego 32 proc. stanowiły paliwa 

importowane z zagranicy. Import zmniejszył się o 7 proc., natomiast produkcja krajowa wzrosła o ok. 6 proc. Sprzedaż detaliczna paliw wyniosła 27 mln 

m3, z czego 17 mln stanowił olej napędowy, 
6 mln benzyna, a 4 mln LPG. Wartość rynku to ok. 121 mld złotych, a odprowadzone 

w 2018 roku podatki to aż 59 mld złotych.  ⩥ Oszacowano średnie ceny benzyny i LPG – wzrosły one o 7 proc., oleju napędowego o 11 proc., prognozy POPiHN wskazują na podobne wzrosty w 2019 roku.  

Kolejny raport to publikacja Polskiej Organizacji Gazu Płynnego i jest to Raport roczny. 

Przedstawiono w nim kilka istotnych kwestii. ⩥ Stan rynku gazu płynnego w Polsce, wyszczególnienie podmiotów prowadzących sprzedaż gazu – 7432 punktów sprzedaży i stacji autogazu, całkowitą konsumpcję 2415 tys. litrów, co oznacza spadek o 3,2 proc. względem poprzedniego roku. ⩥ Strukturę segmentu sprzedaży, która prawie nie zmieniła się rok do roku, nieznacznie spadł udział autogazu (do 76 proc., spadek o 0,8 proc.) 

i  nieznacznie wzrósł udział gazu w butlach i zbiorników (11,6 proc. i 12,4 

proc.).  ⩥ Szacunkową liczbę pojazdów wyposażonych w instalacje LPG, która wynosiła 
3,125 mln, z czego znaczna liczba najprawdopodobniej nie jest użytkowana. 
Cena gazu w stosunku do benzyny utrzymała się na poziomie z 2017 roku 

(41,2 proc. ceny). 



 
 

4.3. Kwartał III 

Raport Global Compact Network Poland zatytułowany Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 

2018/2019 prezentował dane dotyczące szarej strefy, 
w tym w branży paliwowej, odpadowej i hazardowej. 

Raport był oceną skali szarej strefy, jej wielkości oraz wartości, która według szacunków wyniosła 

w  2017  roku  prawie 14,5 proc. PKB. W badaniu 

wykorzystano potwierdzone dane statystyczne z lat 

1991–2015, zestawiając informacje z Ministerstwa Finansów, GUS, OECD, Banku Światowego 

i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wartości dla lat późniejszych zostały oszacowane.  
Od 1991 roku szara strefa była systematycznie zwalczana. Gdy wziąć pod uwagę 

ostatnie uwzględnione w raporcie potwierdzone dane, tj. 2015 rok, nastąpiło 
zmniejszenie szarej strefy w Polsce o 16,43 punktów procentowych. W raporcie uznano za szarą strefę zarówno mafie podatkowe, jak i zjawiska występujące na rynku pracy, co ostatecznie przyniosło przestępcom 76 mld dolarów zysku w 2017 roku. Podkreślono jednak, że realne straty dla budżetu państwa były zdecydowanie wyższe.  

Opracowanie wskazywało metody walki oraz oceniło już wprowadzone rozwiązania, w tym: JPK, Reverse Charge, pakiet przewozowy, loterię paragonową, 

ograniczenie transakcji gotówkowych, solidarną odpowiedzialność, konfiskatę 

rozszerzoną, utworzenie KAS, STIR, kasy fiskalne online, split payment, centralny rejestr 

faktur, zmianę ordynacji prokuratury, ustawę AML. Dla każdego z podanych tematów opisano zasady działania oraz uzyskane wyniki, następnie w raporcie oceniono poszczególne branże, w tym funkcjonujące dla nich rozwiązania oraz prognozowane zmiany. Przykładowe oceny zawarte w raporcie są następujące. ⩥ JPK – został oceniony jako pierwsza istotna zmiana, która miała realny wpływ 
na uszczelnienie luki podatkowej. Rozwiązanie to zwiększyło efektywność 



 
kontroli poprzez precyzyjne typowanie podmiotów i umożliwiło 
zredukowanie liczby kontroli.  ⩥ Odwrotne obciążenie (reverse charge) – autorzy ocenili to narzędzie dwojako. Uznali, że na początkowym etapie pomogło ono w ograniczaniu szarej strefy, jednak później straciło efektywność i obecnie wymaga stałych aktualizacji. Dodatkowo stwierdzili, że trudno jest ocenić, jak bardzo to narzędzie wpłynęło na szarą strefę. ⩥ Pakiet przewozowy – stanowi filar funkcjonujących narzędzi walki z szarą strefą, szczególnie w obrocie alkoholem i tytoniem. ⩥ Loteria paragonowa – została uznana za działanie wspomagające, o wysokich 

walorach edukacyjnych (odsetek osób, które zwracają uwagę na wydanie 
paragonu, wzrósł o 27 punktów procentowych w ciągu 3 lat). ⩥ Ograniczenie płatności gotówkowej – oceniono jako zmianę społeczną, która wpłynęła pozytywnie na ograniczenie szarej strefy, choć nie objęła jej 
wszystkich branż. ⩥ Mechanizm solidarnej odpowiedzialności – nałożył większe zobowiązania na uczestników łańcucha dostaw, przez co podniósł świadomość przedsiębiorców, jednak nie uniemożliwił działania grupom przestępczym. ⩥ Konfiskata rozszerzona – uznano ją za jedno z ważniejszych narzędzi walki 
z szarą strefą o szczególnym znaczeniu prewencyjnym. W przypadku branży paliwowej raport wskazał na wymierne skutki wprowadzanych zmian prawnych mających na celu uszczelnienie rynku. Dzięki temu, pomimo spadku importu zarówno benzyny, oleju napędowego, jak i LPG, w I półroczu 

2018 roku w porównaniu z tym samym okresem w 2017 roku wzrosła konsumpcja 
wszystkich trzech głównych paliw w Polsce. W tej branży najczęściej wykorzystywane 
metody nielegalnej działalności to: wyłudzenia VAT od paliw sprowadzanych z krajów 
UE, fikcyjny wywóz do państw UE oleju smarowego i wprowadzenie na rynek jako napędowego, sprowadzenie oleju smarowego bez powiadomienia służby celnej oraz  sprzedaż jako oleju napędowego, odbarwianie oleju opałowego, wykorzystywanie olejów odpadowych na cele opałowe.  

 



 

4.4. Kwartał IV 

W ostatnim kwartale 2019 roku opublikowano raporty o szarej strefie w branży 
pogrzebowej oraz o szarej strefie elektroodpadów.  

Raport o szarej strefie w branży pogrzebowej sporządzony przez Centrum Analiz Legislacyjnych 

i Polityki Ekonomicznej porusza problem szarej strefy 

w branży cmentarnej.  ⩥ Z tytułu samego nielegalnego zatrudnienia 

w firmach pogrzebowych Skarb Państwa rocznie traci 99,3 mln złotych z tytułu PIT oraz 705,1 mln złotych 

z  tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
zdrowotne. 

 Kolejną publikacją jest raport Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, Cyfrowej Polski oraz Związków Pracodawców AGD zatytułowany Gospodarka elektrośmieciami. Wyzwania na lata  

2019–2023. Jak wynika z raportu dotyczącego elektrodpadów, szacuje się, że wartość 

szarej strefy w gospodarce tego sektora wynosi rocznie ok. 750 mln złotych. Choć elektroodpady stanowiły w Unii Europejskiej zaledwie ułamek masy odpadów komunalnych, to rocznie ich ilość rosła w tempie od 3 do 5 proc. Każdy mieszkaniec UE produkował rocznie średnio 15,6 kilograma elektroodpadów, a mniej niż połowa była 
poddawana recyklingowi.  W raporcie podkreślono, że mimo zmian legislacyjnych z ostatnich lat nie udało się ograniczyć szarej strefy zużytego sprzętu elektronicznego, na co wskazywały między 
innymi wyniki kontroli NIK z 2017 roku. Głównym problemem wskazanym w analizie było funkcjonowanie fikcyjnych przedsiębiorców wykazujących odbiór odpadów, lecz nie utylizujących ich zgodnie z prawem. Tym samym demontaż odbywał się niezgodnie 

z prawem i ze szkodą dla środowiska. Branża wskazała na konieczność wdrożenia rozwiązań informatycznych umożliwiających monitoring zużytego sprzętu elektronicznego oraz wprowadzenia nowych regulacji odnośnie re-use, ekoprojektowania, trwałości produktowej i rozszerzonej odpowiedzialności producenta.  



 
 

5. Komunikaty służb 

5.1. Kwartał I 

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 
w 2018 roku ujawnili i zabezpieczyli nielegalne towary o wartości ponad 20 mln złotych. Największą wartość stanowił tytoń i susz tytoniowy (ponad 14,4 mln złotych). 

Zlikwidowano fabrykę nielegalnych papierosów, co udało się dzięki współpracy policjantów CBŚP, Prokuratury Krajowej i KAS. W trakcie działań zabezpieczono ponad 
3  mln sztuk papierosów, 14 ton krajanki oraz maszyny do produkcji i pakowania papierosów. Osiem osób zostało zatrzymanych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na stratę w kwocie ok. 18 mln złotych. 

Policja kujawsko-pomorska zlikwidowała nielegalną krajalnię tytoniu – 

radziejowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku czterech mężczyzn w trakcie wytwarzania krajanki tytoniowej. W magazynie, gdzie trwała produkcja, zabezpieczono 
blisko 14,5 tony nielegalnego towaru. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa 

z tego tytułu mogły wynieść ok. 12 mln złotych. 
Funkcjonariusze celno-skarbowi wspólnie z mundurowymi z Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku ustalili, że drogą morską może dojść do przemytu papierosów. Wykryli kontener, w którym znajdowało się ponad 9 mln sztuk papierosów 

o  wartości rynkowej ok. 6,2 mln złotych.  Gdyby towar trafił na rynek, mógłby wygenerować straty dla budżetu państwa rzędu 11 mln złotych. 

Zlikwidowano fabrykę papierosów i linię technologiczną do produkcji melasy 

niedaleko Rzgowa w woj. łódzkim. Funkcjonariusze Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli towar, którego wprowadzenie na rynek mogło uszczuplić Skarb Państwa na kwotę ok. 20 mln złotych.  Funkcjonariusze CBŚP i KAS z Białegostoku podczas wspólnej akcji zabezpieczyli rekordową ilość nielegalnego tytoniu. Dzięki działaniom służb wyeliminowano z rynku 

70 ton towaru o szacunkowej wartości rynkowej ponad 31 mln złotych. Z takiej ilości tytoniu można by wyprodukować co najmniej 70 mln sztuk papierosów. Śledztwo w tej 

sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. 



 

5.2. Kwartał II Centrale Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu polsko-niemieckiej grupy przestępczej zajmującej się przerabianiem oleju opałowego i smarowego na napędowy. Według śledczych w trakcie całej działalności w latach 2013–2018 grupa mogła narazić Skarb Państwa na stratę co najmniej 108 mln złotych 

z  tytułu podatku akcyzowego 

i VAT. Od początku działalności grupa mogła wprowadzić na 
rynek co najmniej 180 mln 

litrów paliwa, a od 2017 roku 30 

mln litrów.  

Funkcjonariusze wrocła-

wskiej komendy miejskiej 

zatrzymali dwie osoby 

podejrzane o działanie w grupie przestępczej zajmującej się obrotem nielegalnymi paliwami. Straty Skarbu Państwa 
oszacowano na 44 mln złotych. Mazowiecka KAS ujawniła karuzelę VAT realizowaną przez podmioty działające 

na rynku paliw. Budżet państwa mógł stracić nawet 47 mln złotych. 

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzorowała śledztwo w sprawie podrabiania oleju napędowego. Ustalono, że działalność była prowadzona od lipca 2014 roku do 

sierpnia 2015 roku i polegała na usuwaniu barwnika z oleju opałowego, a następnie jego dystrybucji jako oleju napędowego (do obrotu wprowadzono ponad 7,2 mln litrów odbarwionego oleju). Prokuratura oszacowała, że należności z tytułu akcyzy wyniosły 
8,6 mln złotych, a z tytułu VAT 19,3 mln złotych. W sumie w śledztwie podejrzanych jest 
19 osób. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego wykryli mafię paliwową działającą na obszarze Warmii i Mazur. Zatrzymano 9 osób podejrzanych 

o wprowadzenie do obrotu 38 mln litrów paliwa i wystawienie fałszywych faktur na kwotę 138 mln złotych. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 60 mln złotych.  

www.cbsp.policja.pl 



 

 Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej oskarżył 36 osób o udział 
w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się przemytem papierosów z Ukrainy do Polski. Dowody wskazują na to, że proceder miał miejsce w latach 2011–2014, kiedy 

to grupa zorganizowała około stu akcji przemytu. W sumie przemycono 932 tys. paczek papierosów, co spowodowało straty Skarbu Państwa w wysokości prawie 17 mln złotych. W trakcie śledztwa ustalono, że z przestępcami współpracowało 12 funkcjonariuszy Służby Celnej. Prawie 30 mln papierosów (półtora miliona paczek) przechwycono w porcie 

w  Gdańsku, gdzie skontrolowano kontenery płynące z Indii. W trzech z czterech skontrolowanych kontenerów z obuwiem znaleziono kontrabandę. Papierosy miały 
opakowania znanych marek. Gdyby trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby 
35 mln złotych. 

Funkcjonariusze KAS i CBŚP zlikwidowali magazyn, w którym składowano susz tytoniowy bez polskich znaków akcyzy. W powiecie łódzkim wschodnim podczas 
przeszukania wytypowanej posesji prywatnej znaleziono 99 kartonów po 200 kg suszu każdy (w sumie 19,8 ton). Straty Skarbu Państwa oszacowano na 9,8 mln złotych. 

www.gov.pl 



 
Co najmniej 0,5 mln ton suszu tytoniowego wprowadziła do Polski zorganizowana grupa przestępcza działająca od 2015 roku do października 

2018 roku. Proceder opierał się na działalności handlowej kilku firm, które wykazywały fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy suszu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 292 mln złotych. Podczas wspólnej akcji funkcjonariuszy z Polski i Niemiec 

zatrzymano 6 osób, w tym 2 liderów grupy. Śledztwo 

w tej sprawie jest prowadzone od 2016 roku. ABW rozpracowało grupę przestępczą przemycającą alkohol do Wielkiej Brytanii. Grupa działała w latach 2014–2017 i w trakcie działalności wprowadziła na brytyjski rynek 

alkohol, powodując straty Skarbu Państwa w wysokości ponad 50 mln złotych. W związku ze sprawą zatrzymano 5 osób. 
 

5.3. Kwartał III KAS zlikwidowała grupę zajmującą się nielegalnym wprowadzaniem na rynek paliwa z Łotwy. Paliwo oficjalnie miało trafiać do Niemiec, jednak było rozprowadzane 
w Polsce. Przestępcy wprowadzili do obrotu minimum 9 mln litrów paliwa, co oznaczało straty Skarbu Państwa w wysokości ok. 20 mln złotych. Podczas akcji zatrzymano 13 osób. W śledztwo zaangażowana była również strona niemiecka oraz czeska.  Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z Krajową Administracją Skarbową przejęło 
10 mln sztuk papierosów przewożonych przez obywatela Białorusi, do zatrzymania ciężarówki doszło w okolicy Strykowa w województwie Łódzkim. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść 11 mln złotych niezapłaconych podatków i akcyzy.  



 CBŚP wspólnie z KAS zatrzymało w porcie w Gdańsku kontener zawierający prawie 15 mln sztuk papierosów z Chin. Transport, w którym miał znajdować się sprzęt AGD, docelowo miał trafić na Ukrainę. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ok. 17 mln złotych.  

 Podlaski oddział Straży Granicznej na drodze krajowej nr 8 zatrzymał ciężarówkę, 
w  której znaleziono 437 tys. paczek papierosów. Strata, jaką poniósłby budżet Polski, oszacowana została na ponad 10 mln złotych.  

Podczas przeszukania w magazynach w powiecie zgierskim funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego znaleźli ponad 20 ton tytoniu. Odkryto również maszyny 
do produkcji papierosów oraz 10 palet podrabianych paczek znanej marki. Straty dla 

Skarbu Państwa oszacowano na 9,5 mln złotych.  Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów na terenie województwa dolnośląskiego. Przejęto 10 mln szt. papierosów, 5 ton krajanki i suszu tytoniowego oraz zabezpieczono maszyny produkcyjne. Zatrzymano 10 osób, a straty Skarbu Państwa szacowane są na prawie 12 mln złotych.  W Rawie Mazowieckiej policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, których zastali podczas wyładunku krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzowych. Po dokładnym przeszukaniu posesji, która należała do jednego z zatrzymanych, funkcjonariusze znaleźli 
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 łącznie blisko 22 tony krajanki tytoniowej. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 15 mln złotych.  

 

5.4. Kwartał IV 10 osób, w tym dwóch Polaków, aresztowała włoska policja pod zarzutem przemytu paliwa. Grupa przemycała paliwo z Polski do Włoch. Ustalono, że od września 
2018 roku do maja 2019 roku przemytnicy uniknęli opłacenia podatku w wysokości ok. 

1 mln euro.  

Funkcjonariusze KAS i CBŚP zlikwidowali grupę przestępczą, która wprowadziła 
na polski rynek 41 mln litrów nielegalnego paliwa. Paliwo miało być transportowane 

w tranzycie przez Polski do krajów nadbałtyckich. Paliwo w postaci oleju opałowego było 

w rzeczywistości odbarwiane i rozprowadzane na terenie Polski jako olej napędowy. Straty Skarbu Państwa oszacowane zostały na kwotę blisko 130 mln złotych.  

Krajowa administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Śledcze rozbiły mafię paliwową, która nielegalnie handlowała olejem smarowym jako olejem napędowym 

i  wyłudzała podatki, w tym VAT. Wstępnie ustalono, że grupa mogła narazić Skarb Państwa na straty ok. 40 mln złotych. Aresztowano tymczasowo sześć osób. Członkowie grupy działali w niemal całej Polsce oraz m.in. na Węgrzech, Słowacji, w Niemczech 

i Austrii. W akcji wzięło udział 140 funkcjonariuszy Urzędów Celno-Skarbowych oraz 100 policjantów. Zatrzymano 14 osób, w tym dwie kobiety. 



 Ponad 100 funkcjonariuszy wzięło udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej związanej z branżą paliwową. Zatrzymano 9 osób, które w latach  

2013–2016 naraziły Skarb Państwa na straty oszacowane na ponad 700 mln złotych. Proceder polegał na fikcyjnym fakturowaniu towarów takich jak: olej napędowy, olej 
smarowy, benzyna oraz olej rzepakowy. Grupa utworzyła sieć firm, które wprowadzały faktury nieodpowiadające rzeczywistym transakcjom, następnie część firm poświadczała odsprzedaż nieistniejącego towaru, a wystawcy likwidowali działalność.  Mazowieccy funkcjonariusze zatrzymali pięć osób podejrzewanych 

o  wprowadzenie do obrotu nielegalnego paliwa. Straty Skarbu Państwa wyceniono na 
9  mln złotych. Do zatrzymań doszło w województwach łódzkim i śląskim. Przestępcy 
wystawiali i posługiwali się fikcyjnymi fakturami VAT dokumentującymi dostawę paliw 
na rzecz podmiotu z Czech.  

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali jednego z prezesów spółki, która zajmowała się wprowadzeniem do obrotu paliwa jako preparatu antykorozyjnego. Straty budżetu państwa wyceniono na ok. 18 mln złotych.  
Zatrzymano 10 osób związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej nielegalnego wytwarzania papierosów. W związku ze sprawą 

przeszukano 10 miejsc w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Nie były to pierwsze zatrzymania, Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wszczął postępowanie już 

w styczniu tego roku. Straty Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą towarów bez akcyzy oszacowano na 44 mln złotych.  

Funkcjonariusze KAS zatrzymali ciężarówkę niedaleko granicy z Litwą. 
W ciężarówce znajdowało się blisko 16 ton suszu tytoniowego bez wymaganych dokumentów oraz zgłoszenia w systemie SENT. Skarb Państwa mógł stracić ponad 8 mln złotych.  Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wraz 

z Policjantami CBŚP dokonali przechwycenia prawie 9 mln sztuk nielegalnych papierosów. Kontrabanda była ukryta w kontenerze na statku z Azji. Skarb Państwa został narażony na straty wysokości ok. 10,5 mln złotych.  



 Funkcjonariusze KAS przejęli 346,5 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Do przechwycenia nielegalnego towaru doszło w miejscowości Budzisk 
na granicy polsko-litewskiej. Towar wykryto podczas kontroli drogowej ciężarówki. Skarb Państwa straciłby ponad 7,5 mln złotych.  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowe udaremnili przemyt prawie 450 tys. paczek papierosów. Przejęcia dokonali na przejściu granicznym w Koroszczynie. 

W białoruskiej ciężarówce zgodnie z dokumentami przewozowymi powinny być przewożone metalowe drzwi. Zamiast tego wykryto kontrabandę, której wartość oszacowano 6,3 mln złotych.  

Funkcjonariusze z Polski wzięli udział w międzynarodowej akcji mającej na celu rozbicie grupy handlarzy nielegalnych papierosów działającej na terenie Unii Europejskiej. W ramach akcji doszło do zatrzymania 18 osób różnej narodowości 
w   siedmiu krajach. Dodatkowo dokonano 29 przeszukań. Szacowane straty spowodowane działalnością grupy oszacowano są na ok. 70 mln euro.  

 Policja rozbiła dwudziestoosobową grupę zajmującą się nielegalnym przemytem, produkcją oraz handlem papierosami. W trakcie przeszukań w 45 miejscach na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego funkcjonariusze znaleźli prawie 95 tys. kartonów papierosów bez akcyzy. Dodatkowo odnaleziono 1,2 tony 

www.europol.europa.eu 



 krajanki tytoniowej, 500 litrów spirytusu i maszyny do produkcji nielegalnych wyrobów. Wstępnie oszacowane straty dla Skarbu Państwa wyniosły 35 mln złotych.  

Odkrycia 8 tys. litrów zacieru i 170 litrów gotowego alkoholu dokonali 

funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w leśnej bimbrowni k. Szudziałowa (Podlaskie). W ramach akcji przeszukane zostały trzy posesje – jedna w okolicach Białegostoku, dwie w gminie Gródek. Tam funkcjonariusze znaleźli łącznie ponad 
630 litrów alkoholu w butelkach i plastikowych kanistrach oraz etykiety, korki i puste 

butelki przygotowane do konfekcjonowania bimbru.  

 

6. Pozostałe informacje 

6.1. Kwartał I Do rekordowo niskiego poziomu 11,4 proc. spadła w trzecim kwartale zeszłego 
roku szara strefa wyrobów tytoniowych. Oszacowano również, że czwarty kwartał może być równie dobry i wskaźnik ten może spaść nawet poniżej 10 proc Szara strefa uszczuplała polski budżet o 150 mld złotych z tytułu niezapłaconych podatków. To blisko dwa razy więcej niż wydawano rocznie na służbę zdrowia.  Zakaz sprzedaży starego typu pieców (tzw. kopciuchów) nie był egzekwowany, 
co przez przedstawicieli rządu było tłumaczone szarą strefą. Producenci fałszowali 

certyfikaty, a żadna państwowa instytucja nie prowadziła skutecznej kontroli rynku.  Pod koniec ubiegłego roku Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła rozpoczęcie 
akcji „Stop Szarej Strefie” skierowanej na początek m.in. na branżę warsztatową. 
W jej ramach Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju, nawet poza godzinami ich pracy, przeprowadzają w warsztatach kontrole pod kątem rzetelności ewidencjonowania obrotów, wydawania paragonów oraz faktur. W przypadku stwierdzenia uchybień 
kontrole będą przeprowadzane ponownie i jeśli przy kolejnych podejściach pojawią się 
uchybienia, to Urząd Skarbowy będzie kierować sprawę do sądu.  Objęcie monitoringiem SENT transportu gazu LPG, elektronizacja oświadczeń 

o    wykorzystaniu oleju opałowego, kamery rejestrujące przejazd ciężarówek 



 
na południowej i zachodniej granicy Polski – to część planów ogłoszonych przez Krajową 

Administrację Skarbową.  Przemysł spirytusowy wymaga rozsądnej polityki akcyzowej – Warsaw Enterprice 

Institut zwrócił uwagę, że podatek akcyzowy nakładany na wszystkie napoje alkoholowe 

w Polsce mocno przekracza unijne minimum.  

 

6.2. Kwartał II Ministerstwo Finansów opublikowało Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 
2019–2022. Jego elementem była Aktualizacja Programu Konwergencji (APK), w której 
przedstawiono aktualizacje programów finansowych. Dokument prezentował główne 
zmiany w obrębie finansów państwa, w tym założenia makroekonomiczne, działania uszczelniające i zakładane efekty. Prognozowano w nim: łagodne spowolnienie tempa 
wzrostu gospodarczego, dalszy spadek stopy bezrobocia, dalszą redukcję deficytu budżetowego, kontynuację działań uszczelniających w obszarze podatku VAT i wzrost dochodów z tego tytułu.  

Źródło – Aktualizacja Planu Konwergencji, kwiecień 2019. 
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Wykres 4 Porównanie luki VAT (% teoretycznych wpływów) 
w krajach UE w 2016 r.



 W Programie przedstawiono również nowe działania władz mające wpływ na stan finansów państwa, w tym: zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przebudowę OFE, opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych, uszczelnienie opłaty recyklingowej. APK zakładało również zmianę w akcyzie na wyroby 

tytoniowe, susz tytoniowy i tzw. wyroby nowatorskie, co ma przynieść 579 mln złotych dodatkowego dochodu. Dodatkowe wpływy mają zostać osiągnięte dzięki planowanej 
indeksacji stawki podatku akcyzowego o 3 proc. od stycznia 2020 roku. Cześć tej sumy ma zostać uzyskana z opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, dzięki czemu dochody Skarbu Państwa mają wzrosnąć o 37,46 mln złotych.  Uszczelnienie systemu podatkowego ma uzupełnić rozwój systemu 
monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów „wrażliwych”. Dokument zakłada obowiązek split payment dla wybranych branż, to jest przede wszystkim dla branży elektronicznej, budowlanej, paliwowej oraz handlu węglem i częściami samochodowymi. Obligatoryjny split payment ma więc dotyczyć tych branż, w których obowiązuje odwrócony podatek VAT lub solidarna odpowiedzialność. Przed Komisją Śledczą ds. VAT zeznawali Waldemar Pawlak, były minister 

i  wiceminister gospodarki w rządzie PO-PSL, były wiceminister finansów Jarosław Neneman, był minister gospodarki Janusz Piechociński, wystąpił szef Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wieciech oraz były premier Donald Tusk. Przesłuchania wskazywały, że ówczesny rząd był świadom procederu przemytu paliw, jednak nie podjął wystarczających działań w celu jego ograniczenia. Z wystąpienia szefa POPiHN wynikało, że organizacja ta wielokrotnie sygnalizowała problemy 

i przedstawiała szacunku szarej strefy paliw.  Iran przyznał się do sprzedaży paliw w szarej strefie – poinformowały media, powołując się na cytat z wypowiedzi irańskiego wiceministra ds. ropy Amira Hossein 

Zamaninia. Rząd irański działania te traktował jako odzew na sankcje wprowadzone 

przez USA. Koncern Gazprom rozpoczął budowę gazociągu Nord Stream 2 na rosyjskich wodach terytorialnych. W pierwszym miesiącu mało zostać położone 100 km pierwszej nitki magistrali. Budową zajmuje się Solitarie, której właścicielem jest szwajcarska firma 
Allseas. Do momentu publikacji materiału położono 1125 km gazociągu morskiego, 



 głównie na trenie wód niemieckich i szwedzkich, a zgody na budowę (spośród wszystkich państw, przez które ma przebiegać gazociąg) nie wyraziła Dania. 

 W ropociągu Przyjaźń doszło do zanieczyszczenia ropy, 19 kwietnia odnotowano przekroczenie norm chlorków organicznych. Przesył ropy do Polski został wstrzymany 

24 kwietnia, a jego wznowienie nastąpiło na początku czerwca.  

W 2019 roku PERN rozpoczął rozbudowę możliwości magazynowych – w bazach 

w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach, cała inwestycja obejmuje budowę 



 sześć zbiorników na paliwa. W 2020 roku dobiegnie końca montaż dwóch zbiorników 

w Koluszkach, a dwa kolejne uruchomione zostaną w Nowej Wsi Wielkiej, co zwiększy 
jeszcze w tym roku pojemność magazynową o 128 tys. m3. 

Polacy wypalili w 2018 roku więcej papierosów niż w roku poprzednim, trend ten utrzymał się również na początku 2019 roku. W pierwszym kwartale 2019 roku liczba sprzedanych papierosów wzrosła o ponad 8 proc., co było ewenementem na skalę europejską. Przeciętny palacz w pierwszym kwartale wypalił 4  paczki papierosów więcej niż rok wcześniej. Jako przyczyny takiej sytuacji podano zmniejszenie szarej strefy, brak wzrostu akcyzy oraz przyrost liczby imigrantów, szczególnie ze Wschodu. 

Do 20 maja 2019 roku każdy detaliczny sprzedawca wyrobów tytoniowych musiał zarejestrować się w systemie Track&Trace (ID ISSUER). Na rejestrację było bardzo mało 
czasu, do systemu można było się zalogować dopiero 10 maja. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2019 roku (sygnatura akt 

C-195/18) może wpłynąć na jakość oferowanego w unii piwa. Według wyroku o tym, czy dany trunek jest piwem, decyduje nie jego skład, a właściwości takie jak smak, zapach 

i  barwa. Tym samym nie zależy to od udziału składników słodowych i niesłodowych 

w  składzie, jak do tej pory. Zgodnie z wyrokiem za piwo będzie można uznać trunek, 
w którym mniej niż połowa produktu pochodzi ze słodu (dotychczas polskie organy skarbowe tak właśnie oceniały rodzaj trunku), a pozostałą część wytwarzać w procesie 

fermentacji np. syropu glukozowo-fruktozowego, co jest znacznie tańsze. Wzrosły ceny węgla kamiennego wykorzystywanego w energetyce w Polsce, 

w marcu 2019 roku węgiel był 12 proc. droższy niż w marcu poprzedniego roku – podała Agencja Rozwoju Przemysłu. Jednocześnie cena węgla na światowym i europejskim rynku spadła. 
Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów walczyły z problemem sprzedaży fikcyjnych faktur w Internecie. Administracja Skarbowa w 2018 roku otrzymała 1100 zgłoszeń o procederze sprzedaży faktur i doprowadziła do usunięcia 

630 stron i ogłoszeń o tej tematyce (w tym 180 zagranicznych). Resort finansów zapowiedział pracę nad nowymi przepisami, które będą przeciwdziałać sprzedaży faktur, jednocześnie podkreślił, że skala procederu jest niewielka, a straty budżetowe znikome 

w porównaniu do działań mafii tytoniowej czy paliwowej. 



 Krajowa Administracja Skarbowa została wsparta przez PKN ORLEN 15 nowoczesnymi samochodami, które zostaną wykorzystane między innymi do kontroli 
drogowej w ramach SENT oraz kontroli lotniskowej. Samochody przekazane przez spółkę mają napęd hybrydowy (10 aut) i elektryczny (pozostałe 5). Trafiły do 9 województw – 

dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego, 

podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Było to kolejne działanie wspierające 
KAS przez PKN ORLEN, wcześniej spółka przekazała organom skarbowym 7 mobilnych laboratoriów.  
 

6.3. Kwartał III Wpływy z uszczelnianej luki VAT będą maleć. Szacunki Centrum Analiz Społeczno-

Ekonomicznych wskazywały, że w 2018 roku wynosiła ona 7,2 proc. potencjalnych wpływów z podatku przy 14,7 proc. rok wcześniej oraz 20,8 proc. w 2016 roku. Luka VAT była inaczej oceniana przez Ministerstwo Finansów, które szacowało ją na 12,5 proc. potencjalnych wpływów w 2018 roku przy 15,4 proc. rok wcześniej. Przyznano jednocześnie, że możliwości uszczelniania luki kończą się. Optymistyczny scenariusz zakładał, że zmniejszenie szarej strefy o 1 proc. rocznie oznaczałoby zwiększenie wpływów z podatków i składek ubezpieczeniowych o 121 mld złotych w latach 

2019–2023. Pesymistyczne założenia mówiły o połowie tej kwoty.  
Business Center Club – związek przedsiębiorców – rozpoczął akcję społeczną pod patronatem KAS, która miała uświadamiać o szkodliwości społecznej, gospodarczej 

i   zdrowotnej nielegalnych wyrobów tytoniowych. Kampania została zatytułowana „Wspólna walka z handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi na bazarach 

i targowiskach” i składała się między innymi z szeregu materiałów informacyjnych, w tym ulotek, ogłoszeń prasowych i spotów internetowych.  Podczas przesłuchań przed komisją śledczą do spraw VAT były prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki URE Maciej Bando nazwał zaniechanie walki z mafią paliwową „grzechem pierworodnym” ówczesnej administracji. Zeznał on, że zwracał administracji rządowej uwagę na nieszczelność rynku paliw już w 2006 roku, jednak nie podjęto odpowiednich działań, takich jak wprowadzenie platformy paliwowej. Poinformował również o tym, że współpraca z MSWiA, ABW i innymi podmiotami była mało efektywna, 



 przepływ informacji słaby, a zakres obowiązków i finansowanie Urzędu – niewystarczające. Stwierdził także, że od lat URE było traktowane marginalnie.  

Grupa PERN planowała rozbudowę rurociągów oraz magazynów ropy naftowej. 
Elementem nowej strategii rozwojowej była budowa drugiej nitki rurociągu między Gdańskiem a Płockiem. Jednocześnie trwała rozbudowa dwóch baz magazynowych 

w  Gdańsku, który staje się coraz ważniejszym punktem odbioru przez Polskę ropy naftowej. Całkowita wartość inwestycji w latach 2018–2022 wyniesie ponad 

2,7 mld złotych.  

PGE, PKN ORLEN i Tauron były największymi inwestorami spośród 
40  największych spółek giełdowych, wspólnie odpowiadały za 4 proc. krajowych 

inwestycji. W roku 2018 PKN ORLEN ogłosił Program Budowy Petrochemii – największą 

w  swojej historii inwestycję w tym obszarze. Szacowany łączny koszt budowy trzech kompleksów petrochemicznych oraz rozwoju zaplecza Centrum Badawczo-Rozwojowego ma wynieść ponad 8 mld złotych.  
Prezes NIK, a wcześniej szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marian Banaś poinformował, że od kwietnia 2017 roku przeprowadzono ponad 900 tys. kontroli 

i wykryto ok. 10 tys. nieprawidłowości na rynku paliw. Informację taką przekazał podczas 
XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, informując również o zmniejszeniu luki podatkowej poniżej średniej unijnej.  
 

6.4. Kwartał IV Ministerstwo Finansów podsumowało 4 lata działalności (2015–2019). Wprowadzony przez MF Pakiet Paliwowy uporządkował zasady przewozów 
paliw do kraju i znacznie ograniczył szarą strefę. 
W porównaniu z rokiem 2018, w 2019 roku 

zaobserwowano wzrost legalnej konsumpcji benzyn 

silnikowych o 12 proc, legalnej konsumpcji olejów napędowych o 15 proc., a zadeklarowanych kwot 

podatku akcyzowego o 6,4 proc.  



 Naczelny Sąd Administracyjny wystosował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości 
UE w sprawie legalności Pakietu Paliwowego. TS UE odpowie na pytanie, 
czy wprowadzony Pakiet Paliwowy nie narusza unijnej dyrektywy VAT.  PERN rozstrzygnął przetarg na budowę sześciu zbiorników na paliwa w bazach 

w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. Przedsięwzięcie stanowi element realizacji II etapu rozbudowy pojemności magazynowej PERN na produkty naftowe, 

a dzięki niemu pojemność baz magazynowych zwiększy się o 126 tys. m3.  Ukraiński Instytut Społeczno-Ekonomicznej Transformacji opublikował raport, 
z  którego wynikało, że największe straty budżetowe powstają w wyniku kontrabandy 

(od ok. 33 do prawie 50 mld złotych rocznie), na kolejnych miejscach znajdowało się   wyprowadzenie zysków do rajów podatkowych oraz praca w szarej strefie. 

W  raporcie oszacowano również, że tylko w sierpniu i wrześniu 2019 roku z powodu 

korupcji w służbie celnej Skarb Państwa na Ukrainie stracił co najmniej 2,4 mld złotych, głównie w wyniku zaniżania wartości celnej towaru, „szarego importu” (przemycaniu niewielkich partii towarów akcyzowych z zapłatą celnikowi za kilogram kontrabandy) 

i   „czarnej kontrabandy” (przepuszczania przez granicę ładunków z pominięciem 
kontroli).  Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała okres od stycznia do listopada 
2019 roku. Znacząco spadła liczba prób nielegalnego przewozu towarów akcyzowych, 
funkcjonariusze ujawnili ponad 55 tys. prób przemytu i przejęli 1,2 mld sztuk papierosów, 1,4 mln litrów alkoholu oraz 424 tys. litrów paliwa. Zatrzymano również 820 tys. sztuk 

Źródło: www.frontex.europa.eu, Roczne sprawozdania z działalności 2005–2017.  
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 podrobionych towarów. Szef KAS wskazał także na zlikwidowanie 24 nielegalnych fabryk wyrobów tytoniowych. W wywiadzie dla PAP dyrektor Europejskiej Agencji Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej Frontex zapowiedział, że do 2027 roku planowanie jest powołanie prawie 

20 tys. funkcjonariuszy, z czego 3 tys. będą stanowić pracownicy kontaktowi. Ma to zapewnić większe bezpieczeństwo granic UE, szczególnie w obszarze ograniczenia nielegalnej migracji, handlu ludźmi i przemytu. Podkreślił również rosnący budżet 
Fortexu – od 94 mln euro w 2015 roku do 440 mln euro w 2020 roku. Na 2021 rok planowany jest budżet 1 mld euro, a w 2027 roku – 2 mld euro.  


