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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 35. posiedzeniu w dniu 8 marca 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
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USTAWA 
z dnia 8 marca 2013 r. 

 
o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z 
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego 

dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego ozna-
czonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 
90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem 
napędowym”.”; 

2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 
„Art. 1a. Zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) 

nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.”; 

3) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 
„Art. 3a. 1. Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu: 

1) będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli po-
nad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w reje-
strze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została 
utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku; 

2) będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób 
nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad 
połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym zo-
stała utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku; 

3) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogło-
szenia upadłości. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do producenta rolnego prowadzącego 
działalność rolniczą krócej niż 3 lata.”; 

4) w art. 6: 
                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 

i Nr 291, poz. 1707. 
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a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, sta-

nowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprze-
dzających miesiąc złożenia wniosku. 

4. Na fakturach VAT, o których mowa w ust. 3, upoważniony przez wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta 
umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku 
akcyzowego”.”, 

b) uchyla się ust. 5. 
 

Art. 2.  
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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