
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady oraz tryb zwrotu po-
datku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podat-
ku”, zawartego w cenie oleju nap´dowego oznaczone-
go kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem
nap´dowym”.

Art. 2. Do post´powania w sprawach indywidual-
nych dotyczàcych ustalania i wyp∏aty zwrotu podatku
w zakresie nieuregulowanym ustawà stosuje si´ prze-
pisy Kodeksu post´powania administracyjnego.

Art. 3. 1. Zwrot podatku przys∏uguje producentowi
rolnemu. 

2. Za producenta rolnego uwa˝a si´ osob´ fizycz-
nà, osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà niepo-
siadajàcà osobowoÊci prawnej, b´dàcà posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o po-
datku rolnym. 

3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego
stanowià przedmiot posiadania samoistnego i posia-
dania zale˝nego, zwrot podatku przys∏uguje posiada-
czowi zale˝nemu.

4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolne-
go stanowià przedmiot wspó∏posiadania, zwrot po-
datku przys∏uguje temu wspó∏posiadaczowi, w sto-
sunku do którego pozostali wspó∏posiadacze wyrazi-
li pisemnà zgod´. Pisemna zgoda nie dotyczy wspó∏-
ma∏˝onków.

Art. 4. 1. Kwot´ zwrotu podatku ustala si´ jako ilo-
czyn iloÊci oleju nap´dowego zakupionego przez pro-
ducenta rolnego, wynikajàcej z faktur VAT, i stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju nap´dowego, obowiàzu-
jàcej w dniu z∏o˝enia wniosku o zwrot podatku, w ra-
mach rocznego limitu ustalonego w sposób okreÊlony
w ust. 2.

2. Limit ustala si´ jako kwot´ stanowiàcà iloczyn
stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju nap´dowego,
liczby 86 oraz powierzchni u˝ytków rolnych, b´dàcych
w posiadaniu lub wspó∏posiadaniu producenta rolne-
go, okreÊlonej w ewidencji gruntów i budynków, we-
d∏ug stanu na dzieƒ 1 kwietnia danego roku. 

3. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2,
nie uwzgl´dnia si´:

1) gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprze-
stano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym;

2) gruntów zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym.

4. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, staw-
k´ zwrotu podatku na 1 litr oleju nap´dowego na rok
nast´pny, majàc na wzgl´dzie projekt ustawy bud˝eto-
wej na nast´pny rok i obowiàzujàcà stawk´ podatku
akcyzowego od oleju nap´dowego.

Art. 5. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gruntów b´dà-
cych w posiadaniu lub wspó∏posiadaniu producenta
rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta,
w drodze decyzji, zwrot podatku. 

2. Zwrot podatku przyznaje si´ za okres 6 miesi´cy
poprzedzajàcych miesiàc z∏o˝enia wniosku o zwrot po-
datku. 

3. Decyzja zawiera limit ustalony w sposób okre-
Êlony w art. 4 ust. 2, kwot´ zwrotu podatku oraz cz´Êç
limitu pozosta∏à do wykorzystania. 

4. Decyzj´ wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku o zwrot podatku.

Art. 6. 1. Wniosek o zwrot podatku sk∏ada si´
w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od
dnia 1 wrzeÊnia do dnia 30 wrzeÊnia danego roku. 

2. Wniosek o zwrot podatku zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres producenta rolnego;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta
rolnego, je˝eli zosta∏ nadany;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektroniczne-
go systemu ewidencji ludnoÊci (PESEL) albo nu-
mer dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzajàcego to˝samoÊç producenta rolnego
oraz nazw´ organu, który wyda∏ dokument, w przy-
padku gdy producent rolny jest osobà fizycznà;

4) oÊwiadczenie o powierzchni u˝ytków rolnych,
o których mowa w art. 4 ust. 2, po∏o˝onych na ob-
szarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezy-
denta miasta) jest sk∏adany wniosek o zwrot po-
datku;
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USTAWA

z dnia 10 marca 2006 r.

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej1)

———————
1) Niniejsza ustawa wdra˝a przepisy dyrektywy Rady

2003/96/WE z dnia 27 paêdziernika 2003 r. w sprawie re-
strukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych do-
tyczàcych opodatkowania produktów energetycznych
i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, s. 51;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1,
s. 405). 



5) pisemnà zgod´ pozosta∏ych wspó∏posiadaczy,
o której mowa w art. 3 ust. 4, je˝eli producent rol-
ny jest wspó∏posiadaczem gruntów gospodarstwa
rolnego;

6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy
zwrot podatku nastàpi w formie przelewu. 

3. Do wniosku o zwrot podatku do∏àcza si´:

1) faktury VAT albo potwierdzone przez upowa˝nio-
nego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)
pracownika urz´du gminy lub miasta za zgodnoÊç
z orygina∏em ich kopie, stanowiàce dowód zakupu
oleju nap´dowego w okresie 6 miesi´cy poprze-
dzajàcych miesiàc z∏o˝enia wniosku;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego, w przy-
padku gdy producent rolny podlega wpisowi do
tego rejestru.

4. Na fakturach VAT, o których mowa w ust. 3
pkt 1, upowa˝niony przez wójta, burmistrza (prezy-
denta miasta) pracownik urz´du gminy lub miasta
umieszcza adnotacj´ o treÊci „przyj´to w dniu ... do
zwrotu cz´Êci podatku akcyzowego”.

5. Wniosek o zwrot podatku wraz z za∏àcznikami
nie podlega op∏acie skarbowej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku o zwrot po-
datku, majàc na wzgl´dzie zapewnienie jednolitej for-
my sk∏adanych wniosków.

Art. 7. 1. Wyp∏ata zwrotu podatku przyznanego na
podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, nast´-
puje w terminach:

1) od dnia 1 maja do dnia 31 maja — je˝eli wnioski
o zwrot podatku zosta∏y z∏o˝one w terminie od
dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada — je˝eli
wnioski o zwrot podatku zosta∏y z∏o˝one w termi-
nie od dnia 1 wrzeÊnia do dnia 30 wrzeÊnia.

2. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdze-
nia niewa˝noÊci decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1,
wyp∏ata zwrotu podatku nast´puje w terminie 14 dni
od dnia, gdy decyzja przyznajàca zwrot podatku wyda-
na odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji, o której mowa
w art. 5 ust. 1, sta∏a si´ ostateczna.

Art. 8. 1. Post´powanie w sprawie zwrotu podatku
i jego wyp∏ata jest zadaniem z zakresu administracji
rzàdowej. 

2. Na realizacj´ zadania, o którym mowa w ust. 1,
gmina otrzymuje dotacj´ celowà z bud˝etu paƒstwa.

3. Ârodki na dotacj´, o której mowa w ust. 2, sà
ustalane w rezerwie celowej bud˝etu paƒstwa.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju wsi, przekazuje gminom, za poÊrednictwem wo-
jewodów, dotacj´, o której mowa w ust. 2. 

5. Przy ustalaniu wysokoÊci dotacji celowej na re-
alizacj´ zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dnia
si´ koszty ustalania i wyp∏acania zwrotu podatku pro-
ducentom rolnym, ponoszone przez gmin´, w wyso-
koÊci 2 % ∏àcznej kwoty dotacji wyp∏aconych w danej
gminie.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb przekazywania gminom dotacji celowej oraz spo-
sób jej rozliczania, a tak˝e zakres i tryb sk∏adania spra-
wozdaƒ w tym zakresie, majàc na wzgl´dzie zapew-
nienie sprawnego przekazywania gminom Êrodków
na dotacj´, o której mowa w ust. 2, oraz zapewnienie
prawid∏owego ich wykorzystania. 

Art. 9. 1. Producent rolny, który pobra∏ nienale˝nie
lub w nadmiernej wysokoÊci zwrot podatku, jest obo-
wiàzany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysoko-
Êci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych. 

2. Do nale˝noÊci wraz z odsetkami od zaleg∏oÊci
z tytu∏u pobrania nienale˝nie lub w nadmiernej wyso-
koÊci zwrotu podatku stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199).

3. Uprawnienia organu podatkowego jako organu
pierwszej instancji, okreÊlone w ustawie, o której mo-
wa w ust. 2, przys∏ugujà wójtowi, burmistrzowi (prezy-
dentowi miasta). 

4. Kwoty z tytu∏u nienale˝nie pobranego lub
w nadmiernej wysokoÊci zwrotu podatku stanowià do-
chód bud˝etu paƒstwa.

5. Do spraw nieuregulowanych w ustawie, zwiàza-
nych z rozliczeniem Êrodków na zwrot podatku, stosu-
je si´ przepisy o finansach publicznych dotyczàce do-
tacji celowych. 

6. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji. 

Art. 10. 1. W 2006 r. wniosek o zwrot podatku sk∏a-
da si´ w terminie od dnia 1 wrzeÊnia do dnia 30 wrze-
Ênia wraz z fakturami VAT albo potwierdzonymi ich ko-
piami, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1, wystawio-
nymi od dnia 1 stycznia 2006 r.

2. Decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 1, wydawa-
na w 2006 r. zawiera limit ustalony w sposób okreÊlo-
ny w art. 4 ust. 2 oraz kwot´ zwrotu podatku.

3. W 2006 r. Rada Ministrów wyda rozporzàdzenie,
o którym mowa w art. 4 ust. 4, w terminie do dnia
30 kwietnia, uwzgl´dniajàc ustaw´ bud˝etowà na rok
2006.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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