
Warszawa, dnia 14 marca 2006 r.

Opinia

do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej

(druk senacki nr 93)

Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w Dyrektywie Rady

nr 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych

przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii

elektrycznej. Dyrektywa umożliwia zastosowanie preferencji podatkowych w stosunku do

produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanej w pracach rolniczych,

ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie.

Ustawa umożliwia zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot będzie przysługiwał producentom

rolnym, za których uznano osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu

przepisów o podatku rolnym. Roczny limit zwrotu podatku ustalany będzie jako iloczyn

stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (stawka określana będzie corocznie w

rozporządzeniu Rady Ministrów), liczby 86 (przeciętne zużycie litrów oleju napędowego na 1

hektar) oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego (z

wyłączeniem powierzchni gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza).

Zwrot podatku będzie następował dwa razy w roku na podstawie decyzji wójta,

burmistrza (prezydenta miasta).

Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata będzie zadaniem z zakresu

administracji rządowej. Na realizację tego zadania gminy otrzymają dotacje celowe z budżetu

państwa przekazywane za pośrednictwem wojewodów.

W 2006 r. przewidziano złożenie jednego wniosku o zwrot podatku - w okresie od

dnia 1 do dnia 30 września. Rozporządzenie określające stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju

napędowego w 2006 r. powinno zostać wydane do dnia 30 kwietnia.
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Uwagi do ustawy

Termin wejścia w życie ustawy określony został na dzień 1 kwietnia 2006 r. Jest to

okres krótki, ale umożliwiający rozpatrzenie przed dniem 1 kwietnia ewentualnych poprawek

Senatu przez Sejm (posiedzenie zaplanowane jest na 22-24 marca). W tym przypadku

Prezydent, który ma 21 dni na podpisanie ustawy powinien ograniczyć ten termin do

niezbędnego minimum, aby jeszcze przed dniem 1 kwietnia ustawa mogła zostać

opublikowana w Dzienniku Ustaw. Również w przypadku niewniesienia poprawek przez

Senat Prezydent będzie miał krótszy niż 21-dniowy termin na podpisanie ustawy, aby została

ona opublikowana przed dniem 1 kwietnia.

Projekt ustawy został notyfikowany Komisji Europejskiej jako nowa pomoc

publiczna. Komisja Europejska posiada kompetencje do oceny czy dane działanie stanowi

taką pomoc. W opinii UKIE sporządzonej do sprawozdania zawartego w druku nr 355 projekt

w nim zawarty jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, jednakże "zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego

szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, przewidywana pomoc nie może zostać

zrealizowana do czasu podjęcia przez Komisję decyzji zezwalającej na taką pomoc lub do

czasu uznania takiej decyzji Komisji za podjętą (klauzula zawieszająca). Sankcją za

naruszenie ww. zakazu może być uznanie przez KE pomocy za bezprawną, co może

prowadzić do nakazu zwrotu takiej pomocy. Ponadto (...) istnieje prawna możliwość

wniesienia przez KE do notyfikowanego projektu ustawy uwag, które będą warunkowały

wyrażenie zgody przez Komisję."

W związku z procedurą notyfikacji należy wskazać, że wniesienie przez Senat

poprawek o charakterze merytorycznym może doprowadzić do konieczności uzupełnienia

wniosku dotyczącego notyfikacji omawianej ustawy.
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