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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

V kadencja  
 
 
 
 
 
 
 
 Pan  
 Marek Jurek 
 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 zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 
zużywanego w produkcji rolnej. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Marka Sawickiego. 
 
 

 (-)   Edmund Borawski;  (-)   Jan Bury;  (-)   Bronisław Dutka;  (-)   Eugeniusz 
Grzeszczak;  (-)   Andrzej Grzyb;  (-)   Stanisław Kalemba;  (-)   Jarosław 
Kalinowski;  (-)   Mieczysław Kasprzak;  (-)   Jan Łopata;  (-)   Mieczysław 
Marcin Łuczak;  (-)   Mirosław Maliszewski;  (-)   Krystyna Ozga;  (-)   Andrzej 
Pałys;  (-)   Mirosław Pawlak;  (-)   Waldemar Pawlak; (-) Marek Sawicki; 
 (-)   Tadeusz Sławecki;  (-)   Henryk Smolarz;  (-)   Aleksander Sopliński; 
 (-)   Zbigniew Sosnowski;  (-)   Franciszek Jerzy Stefaniuk;  (-)   Zbigniew 
Włodkowski;  (-)   Wiesław Woda;  (-)   Józef Zych;  (-)   Stanisław Żelichowski. 



Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                   2005 r. 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego 

w produkcji rolnej 

 

 

Art. 1. 

Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu części podatku akcyzowego, zwanego dalej, 

"zwrotem podatku", zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w rolnictwie 

podatnikom podatku rolnego. 

 

Art. 2. 

Podatnikom podatku rolnego przysługuje w każdym roku kalendarzowym zwrot podatku na 

zasadach określonych w art. 3-8. 

 

Art. 3. 

Roczną kwotę zwrotu podatku należną za 1 ha użytków rolnych określa w drodze 

rozporządzenia Rada Ministrów uwzględniając założenia ustawy budżetowej na dany rok oraz 

obowiązującą stawką podatku akcyzowego od oleju napędowego. 

 

Art. 4. 

1. Wysokość należnej kwoty zwrotu podatku w roku kalendarzowym oblicza się jako 

iloczyn powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym i kwoty należnej za 1 ha, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do obliczenia kwoty zwrotu podatku należnej podatnikowi podatku rolnego przyjmuje się 

powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów i budynków według stanu 

na dzień 1 kwietnia danego roku, z wyłączeniem gruntów klasy VIz, gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych oraz gruntów 



niewykorzystywanych na cele rolnicze i gruntów gospodarstw rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolniczej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

 

Art. 5. 

1. Zwrot podatku przyznaje się na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego. 

2. Wniosek zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika podatku rolnego oraz adres jego miejsca 

zamieszkania lub siedziby, 

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer ewidencyjny PESEL podatnika podatku 

rolnego, 

3) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika 

podatku rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli podatnik podatku 

rolnego jest osobą fizyczną, 

4) wielkość powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w celu zapewnienia jednolitości wniosków dla 

całego kraju i prawidłowego ustalania dotacji celowej, o której mowa w art. 8. 

 

Art. 6. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, podatnik podatku rolnego składa do urzędu 

gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów, w terminie do dnia 30 

kwietnia danego roku. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 

2. Decyzję o przyznaniu zwrotu podatku wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

3. W przypadku stwierdzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

niewykorzystywania gruntów na cele rolnicze, wydaje on decyzję o zmniejszeniu zwrotu 

podatku o kwotę przypadającą na powierzchnię tych gruntów. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wskazuje rachunek 

gminy, na który podatnik podatku rolnego zobowiązany jest zwrócić nienależnie pobrany 

zwrot podatku wraz z odsetkami w wysokości wyliczonej jak dla zaległości podatkowej. 

5. Środki, o których mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi na rachunek wojewody, w ciągu 14 

dni od dnia ich otrzymania od podatnika podatku rolnego. 

6. Od decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje odwołanie do wojewody. 



7. W sprawie zwrotu nienależnie pobranego zwrotu podatku stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199). 

 

Art. 7. 

1. Zwrot podatku przyznany na podstawie decyzji, o której mowa w art. 6 ust. 2, wypłaca się 

w terminie od 1 czerwca do 31 lipca, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w art. 6 ust. 2, nie stała się ostateczna przed 

dniem 31 lipca, zwrot podatku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja 

ta stała się ostateczna. 

 

Art. 8. 

1. Wypłata zwrotu podatku jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji 

rządowej. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. 

2. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, 

uwzględnia się koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku podatnikom podatku rolnego 

ponoszone przez gminę, w wysokości nie większej niż 1% łącznej kwoty dotacji 

wypłaconych w danej gminie. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady i tryb przekazywania gminom dotacji celowej oraz sposób jej 

rozliczania, a także zakres i tryb sprawozdawczości z tym związanej. 

 

Art. 9. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 



Uzasadnienie 

Celem projektu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

zużywanego w produkcji rolnej jest wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego podatnikom podatku 

rolnego. Podatnik podatku rolnego otrzyma corocznie zwrot podatku w zależności od 

wielkości posiadanej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Powierzchnia 

użytków rolnych zostanie określana na podstawie ewidencji gruntów i budynków według 

stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, z wyłączeniem gruntów klasy VIz, gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych oraz gruntów 

niewykorzystywanych na cele rolnicze i gruntów gospodarstw rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolniczej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Kwotę zwrotu za 

1 ha użytków rolnych określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów uwzględniając 

założenia ustawy budżetowej na dany rok oraz obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od 

oleju napędowego. Zwrot podatku zostanie dokonany na wniosek, który należy złożyć do 

urzędu gminy w terminie do 30 kwietnia danego roku. Decyzję o przyznaniu zwrotu podatku 

będzie wydawał wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku. Zwrot podatku przyznany na podstawie decyzji wypłacany będzie w terminie od 1 

czerwca do 31 lipca. 

Wypłata zwrotu podatku będzie zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. 

Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa. 

Obecnie, mimo możliwości jakie daje Polsce prawo wspólnotowe, nie stosuje się w polskim 

prawie całkowitych lub częściowych zwolnień lub redukcji stawek podatku akcyzowego od 

paliw silnikowych używanych do produkcji rolnej.  

Uchwalenie projektu ustawy niesie za sobą pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. Polscy 

producenci rolni będą mogli korzystać z tych samych przywilejów, co ich europejscy koledzy. 

Zwrot podatku akcyzowego przyczyni się do zmniejszenia kosztów produkcji. Tym samym 

polskie produkty rolne i spożywcze będą tańsze i bardziej konkurencyjne na rynku Unii 

Europejskiej.  

Projekt niesie za sobą skutki finansowe. Z budżetu państwa corocznie w postaci dotacji 

celowej będą przekazywane gminom środki na zwrot podatku zawartego w cenie oleju 

napędowego zużywanego w rolnictwie, a także środki pokrywające koszty ustalania 

i wypłacania zwrotu podatku. Szacunkowe roczne koszty ustawy to 1 203 248 390 złotych. 

W projekcie wnioskodawcy dają delegację do wydawania rozporządzeń w trzech sprawach: 

1. ustalania przez Radę Ministrów rocznej kwoty zwrotu podatku akcyzowego należnej 



za 1 ha użytków rolnych; 

2. ustalania wzoru wniosku podatnika podatku rolnego w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego. Rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych winno zawierać wzór, w którym znajduje się: 

• imię i nazwisko lub nazwa podatnika podatku rolnego oraz adres jego miejsca 

zamieszkania lub siedziby, 

• numer identyfikacji podatkowej lub numer ewidencyjny PESEL podatnika, 

• numer dowodu osobistego lub innego dowodu stwierdzającego tożsamość podatnika 

podatku rolnego oraz nazwę organu , który wydał dokument, jeżeli podatnik podatku 

rolnego jest osobą fizyczną, 

• wielkość powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze; 

3. szczegółowych zasad i trybu przekazywania gminom dotacji celowej oraz sposób jej 

rozliczania, a także zakres i tryb sprawozdawczości z tym związanej. Rozporządzenie 

to będzie wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Zasady, tryb przekazywania dotacji celowej, rozliczanie oraz zakres i tryb 

sprawozdawczości powinno być oparte o zasady zawarte w ustawie z dnia 26 

listopada 1998 r. o finansach publicznych. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  



 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2005 r. 

 

Pan  

Marek Jurek  

Marszałek Sejmu RP 

 

 

Na podstawie art. 119 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

oraz na podstawie art. 36 ust. 4 Regulaminu Sejmu wnioskodawcy zgłaszają autopoprawkę do 

projektu ustawy: 

 

- o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego 

w produkcji rolnej 

 

W imieniu wnioskodawców 

 

           Marek Sawicki 

 

 

1) Art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2 

Podatnikom podatku rolnego przysługuje za każdy rok kalendarzowy zwrot podatku na 

zasadach określonych w art. 3-7.” 

 

2) Art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3 

1. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn wynikającej z faktur VAT ilości oleju 

napędowego zakupionego przez producenta rolnego i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju 



napędowego , w ramach rocznego limitu ustalonego zgodnie z ust. 2. Rada Ministrów określi 

w drodze rozporządzenia stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego uwzględniając 

założenia ustawy budżetowej oraz obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju 

napędowego. 

2. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju 

napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu 

producenta rolnego 

3. Do obliczenia kwoty zwrotu podatku należnej podatnikowi podatku rolnego przyjmuje się 

powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 

dzień 1 kwietnia danego roku, z wyłączeniem gruntów klasy VIz, gruntów zadrzewionych i 

zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych oraz gruntów.” 

 

3) Skreśla się art. 4 

Konsekwencją będziet zmiana pozostałych artykułów 

 

4) W art. 5  

a) w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) kserokopie faktur potwierdzających zakup oleju napędowego.” 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w celu zapewnienia jednolitości wniosków dla 

całego kraju i prawidłowego ustalania dotacji celowej, o której mowa w art. 7 

5) W art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, podatnik podatku rolnego składa do urzędu 

gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów, w terminie do dnia 30 kwietnia 

danego roku. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 

 

6) Art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie 

„1. Zwrot podatku przyznany na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 2, wypłaca się 

w terminie od 1 czerwca do 31 lipca, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 2, nie stała się ostateczna przed 

dniem 31 lipca, zwrot podatku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta 

stała się ostateczna. 

 




















