
Projekt 

U S T A W A

z dnia …………………………. 2021 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 2019 r. poz. 2188) 

w art. 4 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 liczbę „100” zastępuje się liczbą „110”, 

2) w pkt 2 liczbę „30” zastępuje się liczbą „40”.

Art. 2. 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 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3 

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym 

ustawy wynosi:

1) w 2022 r. - 160 600 tys. zł;

2) w 2023 r. - 160 600 tys. zł;

3) w 2024 r. - 160 600 tys. zł;

4) w 2025 r. - 160 600 tys. zł;

5) w 2026 r. - 160 600 tys. zł;

6) w 2027 r. - 160 600 tys. zł;

7) w 2028 r. - 160 600 tys. zł;

8) w 2029 r. - 160 600 tys. zł;

9) w 2030 r. - 160 600 tys. zł;
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10)w 2031 r. - 160 600 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący.

3. Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, polega na zmniejszeniu stawki zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej w następnym roku.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w ustawie 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), zwanej dalej „ustawą”, ma na celu zwiększenie limitu zużywanego oleju 

napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 

dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta 

rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku 

akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw 

rolnych na unijnym rynku. 

Zmiany zaproponowane w ustawie przyczynią się do zmniejszenia kosztów produkcji w 

gospodarstwach rolnych, przez zwiększenie wsparcia finansowego do paliwa 

wykorzystywanego w produkcji rolnej. W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, 

w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji powoduje, że produkcja 

rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach 

ogółem produkcji rolnej. Ocenia się, że ma to związek z nowymi technologiami produkcji, 

często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników 

ekonomicznych, jak i również wzrostem cen paliw, szczególnie w okresach największego 

zapotrzebowania na nie w rolnictwie, tj. w trakcie wzmożonych prac polowych,  szczególnie 

żniw. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z 

zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa. 

Intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w małych gospodarstwach rodzinnych 

oraz wielkoobszarowych wymaga zastosowania nowoczesnych technologii z wzrastającym 

udziałem zużycia paliw w wykonywaniu prac polowych i transportowych oraz przez 

urządzenia mechaniczne w gospodarstwie. Wzrastające wymagania jakościowe i standardy 

technologiczne w produkcji zwierzęcej również przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania 

na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń. 

Natomiast, w przypadku gospodarstw produkujących mleko na dużą skalę, w dawce 

żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, tzn. kiszonki i 

sianokiszonki. 

Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym  ponoszeniem 

kosztów paliwa w kosztach ogółem utrzymania krów.
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         W związku z powyższym w „Polskim Ładzie” zostało zawarte m.in. działanie pn. 

„Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, w którym założono zwiększenie limitu 

zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W projekcie ustawy proponuje się zmianę brzmienia ust. 2 w art. 4 ustawy. Wprowadzona 

zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w 

gospodarstwie:

1) ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - w przypadku rocznego limitu ustalanego 

dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu 

producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 

1 lutego danego roku,

2) z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w 

posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony 

wniosek o zwrot podatku - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub 

hodowli bydła. 

Proponowane w projekcie ustawy zmiany wpłyną na wzrost wydatków budżetu państwa od 

2022 r. w wysokości  160,6 mln rocznie Skutki finansowe oparte zostały na wyliczeniach 

własnych. Zakłada się, że kwota zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia stawkę zwrotu 

podatku akcyzowego do 1 litra ON w wysokości 1,00 zł, powierzchnię do której producenci 

rolni ubiegać się będą o zwrot podatku akcyzowego (ok. 11,4 mln ha oraz ok. 4,3 mln DJP - na 

podstawie sprawozdań wojewodów związanych z rozliczeniem dotacji celowej z realizacji 

wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego).

Zgodnie z projektowanymi przepisami minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie  

monitorował przekroczenie limitu wydatków na  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w razie potrzeby będzie wdrażał 

mechanizm korygujący  polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym 

roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnicy mogą składać wniosek o powyższy zwrot w 

terminie:

- od 1 lutego do końca lutego, i

- od 1 do 31 sierpnia.
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Wydane przez gminy decyzje dla producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o zwrot 

 podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w lutym tego 

roku  zawierają m.in. informacje o wysokości limitu pozostałego do wykorzystania w sierpniu 

br. Wprowadzenie w trakcie roku zmian w wysokości limitu oznaczałoby m.in. konieczność 

wzruszenia wszystkich wydanych w tym roku  decyzji.

Uwzględniając powyższe w projekcie zaproponowano, aby projektowane przepisy weszły w 

życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przedkładany projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie 

restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, z późn. zm.) państwa 

członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i 

elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, w tym do 

olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1 

000 l. Do ustalenia minimalnej stawki akcyzy stosuje się kurs euro ogłaszany na dzień 1 

października każdego roku zgodnie z zawiadomieniem Komisji Europejskiej. 

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność mikro 

przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadzenie zmian 

zaproponowanych w projekcie wpłynie na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw 

rolnych na rynku Unii Europejskiej, przez zmniejszenie kosztów produkcji rolnej.

Program pomocowy dotyczący zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który od 2015 r. udzielany jest na 

podstawie programu pomocowego nr SA.52454 (2018/X), został zgłoszony Komisji 

Europejskiej jako pomoc państwa zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Natomiast czas trwania pomocy w ramach programu nr 

SA.52454 (2018/X) obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., 

dlatego też Komisji Europejskiej zostaną zgłoszone zmiany w stosowanym programie 

pomocowym.

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
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systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym 

nie podlega obowiązkowi notyfikacji.

Projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w 

celu zgłaszania w trakcie trwania prac legislacyjnych zainteresowania w trybie przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Z 2017 r. poz. 248). 

Projekt ustawy zostanie zgłoszony do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów na 

2021 r. 
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