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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(druk nr 995) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma na celu 

zwiększenie limitu zużycia paliwa stosowanego w produkcji rolnej, do którego przysługiwać 

będzie zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie tego paliwa; limit ten ma wynieść 100 

litrów oleju napędowego na hektar użytków rolnych;  

Ustawa wprowadza możliwość zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw 

użytych w chowie bydła, w związku z tym uwzględniono dodatkowy limit zużycia oleju 

napędowego, do którego przysługiwałby ten zwrot. Limit ten ma wynieść 30 litrów oleju 

napędowego na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Ustawa określa średnią roczną 

liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła jako iloraz sumy dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego 

miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, 

ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na 

duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 9 listopada 2018 r. Projekt ustawy 

stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2914). Prace nad ustawą prowadziła 
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Komisja Finansów Publicznych, która przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym 

nr 2949. Komisja wprowadziła zmiany o charakterze legislacyjnym. W drugim czytaniu 

zgłoszono poprawki zmierzające do podwyższenia limitu zużycia paliwa stosowanego 

w produkcji rolnej, do którego przysługiwać będzie zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie tego paliwa. 

Sejm uchwalił ustawę bez tych poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W art. 6 w ust. 2 w pkt 4 nowelizowanej ustawy o na skutek zmian przyjętych 

w nowelizacji należy wprowadzić prawidłowe odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w ust. 2: 

– w pkt 4 po wyrazach „art. 4 ust. 2” dodaje się wyrazy „pkt 1”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;”,”. 
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