
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  

do produkcji rolnej w 2014 r. bez zmian 
 

Corocznie w terminie do 30 listopada Rada Ministrów w drodze 

rozporządzenia określa stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju 

napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy 

budżetowej i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju 

napędowego. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów na 2014 rok 

przewiduje, że roczny limit zwrotu podatku akcyzowego nie będzie mógł 

przekroczyć 81,70 zł w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. Kwota  

ta jest wyliczona jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy na 1 litr oleju 

napędowego wynoszącej 0,95 zł oraz zakładanego maksymalnego zużycia 

oleju na 1 ha użytków rolnych w ilości 86 litrów.  

 

MRiRW poinformowało, że ze względu na ograniczone środki budżetowe 

możliwe do zaangażowania na zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obecnie 

nie jest możliwe zwiększenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego 

na 1 ha użytków rolnych jak również stawki zwrotu akcyzy 0,95 zł  

za 1 litr oleju napędowego. 

 

Podstawę prawną do ubiegania się o zwrot stanowi ustawa z 10 marca  

2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379). Zwrot akcyzy 

przysługuje producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy 

oznaczony według nomenklatury scalonej CN kodem 2710 19 41 do  

2710 19 49 oraz biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91. Zwrot  

akcyzy przysługuje do powierzchni użytków, znajdujących się w posiadaniu 

(bądź współposiadaniu) danego producenta rolnego (wg ewidencji 

gruntów i budynków). 

 

Za producenta rolnego uważa się: 

− osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa 

rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, 



− posiadacza zależnego (najemcy, dzierżawcy), w przypadku gdy 

grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot własności  

i posiadania zależnego, 

− współposiadacza, w stosunku do którego pozostali współposiadacze 

wyrazili pisemną zgodę, w przypadku gdy grunty gospodarstwa 

rolnego stanowią przedmiot współposiadania. Pisemna zgoda nie 

dotyczy współmałżonków. 

 

Terminy w których można ubiegać się o zwrot: 

− od 1 lutego do ostatniego dnia lutego, 

− od 1 do 31 sierpnia danego roku. 

 

Niedotrzymanie terminu skutkuje utratą prawa do wnioskowania o zwrot. 

 

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza (prezydenta miasta), 

właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących  

w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Decyzję  

o przyznaniu zwrotu akcyzy wydaje się w terminie 30 dni od dnia  

złożenia wniosku o zwrot podatku. 

 

Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za lata 

2006-2013, przewiduje się, że w 2014 roku powierzchnia użytków  

rolnych, do której producenci rolni będą się ubiegać o zwrot podatku 

akcyzowego nie powinna przekroczyć 2/3 powierzchni referencyjnej 

użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. 

Czyli z tytułu zwrotu podatku rolnicy otrzymają w przyszłym roku łącznie 

ok. 750 mln zł.  
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