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Dotyczy: pisma w sprawie podwyższenia stawki zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo przesłane w dniu 16 marca br. w sprawie podwyższenia stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej uprzejmie informuję Pana Prezesa, że stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy 

z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1) Rada Ministrów określa, w drodze 

rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr 

oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na 

następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Mając na uwadze ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2022 kwotę 

1.340 mln zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin, 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

na 1 litr oleju w 2022 r. (2) została ustalona stawka zwrotu podatku w wysokości 1,00 zł.
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Zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. uzależnione będzie od kwoty 

wydatków zaplanowanych na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. 

W celu zmniejszenia kosztów produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (3), w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. 

do 31 lipca 2022 r. obniżona została stawka podatku VAT na paliwa silnikowe, w tym na olej 

napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa z 23% do 8%.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (4), w okresie od 1 stycznia do 31 maja 

2022 r., obniżeniu uległa stawka akcyzy na wyroby energetyczne:

 benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze 

zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach – do 1413 zł/1000 litrów (z 1529 zł/1000 litrów),

 oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze 

zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach – do 1104 zł/1000 litrów (z 1160 zł/1000 litrów),

 biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, 

bez względu na kod CN – do 1104 zł/1000 litrów (z 1160 zł/1000 litrów),

 gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 oraz 

gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901 skroplone – do 387 zł/1000 

kilogramów (z 659 zł/1000 kilogramów).

Ponadto W „Polskim Ładzie” zostało zawarte działanie pn. „Jeszcze większy zwrot akcyzy 

za paliwo rolnicze”, w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(5), wprowadzająca zmiany polegające 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 
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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.

Koszty produkcji związane z paliwem rolniczym, ponoszone w polskich gospodarstwach 

rolnych będą nadal monitorowane i w razie konieczności będą dokonywane kolejne 

zwiększenia wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Z poważaniem

Ryszard Bartosik

/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) ustawa 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, 
z późn. zm),

(2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. poz. 2266),

(3) ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 196),

(4) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2022 poz. 143),
(5) ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz. U. poz. 2227).

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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