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KA N C E L A R IA  
S E N A T U  

BIURO L EGI SLACYJNE  

Warszawa, 13 października 2021 r. 

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

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(druk nr 512) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji jest zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez podwyższenie 

limitu zużywanego oleju napędowego stanowiącego podstawę wyliczenia maksymalnej 

kwoty tego zwrotu. Nowelizacja, jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk 

sejmowy nr 1451), jest elementem programu „Polski Ład” i ma służyć zrekompensowaniu 

producentom rolnym skutków wzrostu kosztów produkcji w ostatnich latach, w tym 

związanych z wykorzystaniem paliwa, a w efekcie poprawić konkurencyjność polskich 

gospodarstw rolnych na rynku unijnym. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwanej dalej 

„ustawą o zwrocie podatku akcyzowego”) kwotę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 

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 art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. 

W aktualnym stanie prawnym limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się przy 

zastosowaniu następujących współczynników: 
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1) 100 – w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, 

według stanu na dzień 1 lutego danego roku (art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie 

podatku akcyzowego), oraz 

2) 30 – w odniesieniu do bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 

poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (art. 4 ust. 2 

pkt 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego). 

W następstwie nowelizacji limit zwrotu ustalany będzie według współczynników: 110 

(w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu 

producenta rolnego) oraz 40 (w odniesieniu do bydła będącego w posiadaniu producenta 

rolnego).  

Ponadto ustawa przewiduje wydłużenie terminu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 

w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zwrotu 

podatku, z 14 dni do 2 miesięcy od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot stała się ostateczna 

(art. 7 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego). Jak wynika z uzasadnienia projektu 

ustawy, zmiana ta podyktowana jest potrzebą umożliwienia składania przez wojewodów do 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowych wniosków o wydanie decyzji 

budżetowej na dotację celową przeznaczoną na realizację zwrotu podatku akcyzowego i jego 

wypłatę, zbiorczo za cały poprzedni miesiąc do 10 dnia danego miesiąca. 

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 2 noweli) do postępowań w sprawach o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie opiniowanej ustawy, znajdą 

zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

W art. 3 ust. 1 noweli określono maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

będących skutkiem finansowym ustawy. Wyniesie on w latach 2022 – 2031 160.600 tys. zł 

rocznie. Jednocześnie ustawa obliguje ministra właściwego do rozwoju wsi do 

monitorowania przekroczenia limitu wydatków oraz do wdrożenia w razie potrzeby 

mechanizmu korygującego, który ma polegać na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku 

akcyzowego w następnym roku (art. 3 ust. 2 i 3 noweli). 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 1451) pochodził z przedłożenia rządowego. Sejm, po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania projektu na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r., skierował go do 

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisje po 

rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 28 września 2021 r. rekomendowały jego 

uchwalenie bez poprawek (druk sejmowy nr 1592). W drugim czytaniu zgłoszono poprawki 

zmierzające do zwiększenia przewidzianego w projekcie rocznego limitu zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(druk sejmowy nr 1592–A). Poprawki te nie uzyskały jednak poparcia. Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu przedłożenia. Za jej uchwaleniem opowiedziało się 445 posłów, 2 posłów było 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.  

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 
 


