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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 1 października 2021 r.  

 

o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(druk nr 512) 

 
U S T A W A  z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) 

 

Art. 4.  

1. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez 

producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju 

napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach 

rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2. 

2. Limit ustala się jako sumę: 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 

[100] <110> oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, 

według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 

[30] <40> oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym 

został złożony wniosek o zwrot podatku. 

3. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się: 

1) gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym; 

2) gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 

rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

3a. Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, o której mowa w ust. 2 

pkt 2, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w 
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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. 

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 

grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na 

względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku 

akcyzowego od oleju napędowego. 

 

Art. 7. 

1. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, 

następuje w terminach: 

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały 

złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; 

2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku 

zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. 

2. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w 

art. 5 ust. 1, wypłata zwrotu podatku następuje w terminie [14 dni] <2 miesięcy> od dnia, 

gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, 

uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, stała się 

ostateczna. 


