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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 
 
 
 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Roberta Telusa. 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Ryszard Bartosik; 
 (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Lidia Burzyńska;  (-)   Witold 
Czarnecki;  (-)   Katarzyna Czochara;  (-)   Elżbieta Duda;  (-)   Jan Duda; 
 (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Jacek Falfus;  (-)   Ewa Filipiak;  (-)   Leszek Galemba; 
 (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Ewa Kozanecka;  (-)   Andrzej Kryj; 
 (-)   Bernadeta Krynicka;  (-)   Dariusz Kubiak;  (-)   Krzysztof Maciejewski; 
 (-)   Jerzy Małecki;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Anna 
Milczanowska;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Adam Ołdakowski;  (-)   Anna 
Paluch;  (-)   Piotr Pyzik;  (-)   Urszula Rusecka;  (-)   Bogdan Rzońca; 
 (-)   Czesław Sobierajski;  (-)   Krzysztof Szulowski;  (-)   Ewa Szymańska;  
(-) Robert Telus;  (-)   Ryszard Terlecki;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Sylwester 
Tułajew;  (-)   Jan Warzecha;  (-)   Michał Wojtkiewicz;  (-)   Grzegorz Adam 
Woźniak;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Sławomir Zawiślak;  (-)   Maria Zuba; 
 (-)   Wojciech Zubowski. 

 
 



Projekt  

 

 

 

 

U S T AWA  

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019 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. z 2015 r. poz. 1340 

oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego 

dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem  

CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 

3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym.”. 

Art. 2. 1. W 2019 r. wniosek o zwrot podatku, o którym mowa w art. 6 ustawy zmienianej 

w art. 1, składa się w terminach: 

1)  od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 marca; 

2)  od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. 

2. W 2019 r. zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc: 

1)  luty 2019 r., jeżeli wniosek został złożony w terminie, o którym w ust. 1 pkt 1; 

2)  sierpień 2019 r., jeżeli wniosek został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

3. W 2019 r. wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, następuje w terminach: 

1)  od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone  

w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

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

złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 
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Art. 3. Do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na 

podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonymi decyzją ostateczną przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 1 ustawy zmienianej w art. 1  

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym, że do wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 

1 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy art. 2 niniejszej ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 

dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Sejm RP uchwalił w dniu 9 listopada 2018 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu 

wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2244), w której dokonano zmiany brzmienia art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 

r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. ustawy, zmiana ta podyktowana była 

nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (art. 28) w zakresie zastąpienia stosowanych kodów 

Nomenklatury Scalonej (CN) kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawa celnego w tym zakresie (ujednolicenie kodów CN). Poprzez określenie powyższą 

zmianą w ustawie z dnia 10 marca 2006 r., że zwrot części podatku będzie przysługiwał 

producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 

43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00, zamiast kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz 

kodem CN 3824 90 91, wprowadzono nowy katalog, który pomija olej napędowy 

klasyfikowany do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury, tj. olej napędowy B7 powszechnie 

występujący w obrocie.  

Wykluczenie z katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11 

uniemożliwia od 1 stycznia 2019 r. zwrot podatku akcyzowego w przypadku zakupu tego oleju 

do produkcji rolnej. 

 W celu zachowania dotychczasowego katalogu olejów napędowych przy zakupie 

których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy należy zmienić brzmienie art. 1 

ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Powyższa zmiana powinna wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia ustawy 

w Dzienniku Ustaw z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., co nie stoi  w  sprzeczności z zasadami 

demokratycznego państwa prawa, a ważny interes państwa przemawia za wejściem w życie 

projektowanej zmiany w tym terminie. Przewidziane rozwiązanie jest korzystne dla 

producentów rolnych, przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania zwrotu części 

podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich 

rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku mieszczącego się w kodach określonych  

w obecnie obowiązującej ustawie.  
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Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne, finansowe i prawne.  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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