
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W

   z dnia ……........................ 2021 r.

w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W 2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju 

w 2022 r. stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy 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).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy 

sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, 

burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem 

wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Dokument ten zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych 

(DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada 

tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został 

złożony wniosek o zwrot podatku. Liczbę tę ustala się z uwzględnieniem wartości 

współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na DJP określonych w załączniku 

do ww. ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542) – w przypadku ubiegania się 

przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. 

Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących 

w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów 

i budynków oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego 

w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalana jest 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. Limit ustala się jako sumę: 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 

100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu 

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

1 lutego danego roku, oraz 
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2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, 

liczby 30 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 

roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. 

Mając na uwadze ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotę 1.340 mln zł 

przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu  podatku akcyzowego i jego wypłatę, 

w projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr 

oleju napędowego w wysokości 1,00 zł.

Przy określaniu stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022 r. zostały uwzględnione skutki finansowe 

wynikające ze zmian wprowadzonych uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

1 października 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie z dniem 

1 stycznia 2022 r. Wprowadzone zmiany polegają 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. 

Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego oraz uchwaloną przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 października 2021 r. ustawę o zmianie ustawy o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której będą ubiegać się w 2022 r. 

producenci rolni o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków 

rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku 

akcyzowego dotyczyłby ok. 4,3 mln DJP bydła.

Realizacja zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zgodna z przepisami art. 26 ust. 1 dyrektywy Rady 

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

przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 
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elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405). 

Wysokość kwoty zwrotu podatku akcyzowego na 1 l oleju napędowego zaproponowana 

w projekcie rozporządzenia nie przekracza limitu wyznaczonego w ww. dyrektywie.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) 

i w związku z tym nie podlega obowiązkowi notyfikacji.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenie 

powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez obniżenie 

kosztów produkcji rolnej.  

Projekt rozporządzenia został 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 rozporządzenia został uwzględniony w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów 

na 2021 r. pod numerem RD417.
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