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KARTA USŁUG 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE 

OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Referat finansowy 

Pokój nr 3, 62 76-11-089 wew. 23 

Wymagane 

dokumenty 

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy w wymaganych 

terminach złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej wraz z załącznikami. 

 

Do wniosku należy załączyć: 

1. Oryginały/kopie faktur VAT potwierdzające zakup oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 

6  miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje 

o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych 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, ustalonej z uwzględnieniem wartości 

współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki 

przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 

10  marca 2006 r., 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 2020 r. poz. 2001) 

–  w  przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot 

podatku w odniesieniu do bydła 

3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent 

rolny podlega wpisowi do tego rejestru, 

4. umowy dzierżawy zawarte z właścicielami dzierżawionych 

użytków rolnych(do wglądu) 

5. w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku 

należy załączyć pełnomocnictwo.  

6. Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej  

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc                       

w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis 

w  rolnictwie lub rybołówstwie. 
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8. Zestawienie faktur VAT. 

Opłata - 

Podstawa prawna 

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 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.). 

Termin składania 

dokumentów 
- 

Termin realizacji 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach: 

1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego, 

2. od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.  

W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja 

określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku 

akcyzowego pozostałą do wykorzystania. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przysługuje 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta 

Gminy Godziesze Wielkie. 

Informacje 

dodatkowe 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje 

w terminach: 

• od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego 

do ostatniego dnia lutego, 

• od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski 

o  zwrot podatku akcyzowego zostały złożone terminie od dnia 

1  sierpnia do dnia 31 sierpnia. 

Formularze 

wniosków i druki do 

pobrania 

Formularze o zwrot podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju  

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowią  

załączniki do niniejszej karty. 

 


