
WÓJT GMINY 

GODZIESZE WIELKIE 

KURENDA - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że rolnicy posiadający użytki rolne na terenie 

Gminy Godziesze Wielkie, mogą ubiegać się o zwrot części podatku  akcyzowego zawartego 

w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto, hodowcom bydła 

przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego na jedną dużą jednostkę przeliczeniową 

bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 roku. Dokument zawierający informacje 

o  liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego 

wydawany jest przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Kaliszu na wniosek producenta rolnego. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy 

Godziesze Wielkie w poniżej wskazanych terminach: 

• od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) 

stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. 

do  31  stycznia 2022 r., 

• od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 

stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 

2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.  

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 

• 1 zł/l x 110 x ilość ha użytków rolnych oraz  

• 1 zł/l x 40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

W 2022 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

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

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 roku, poz. 2266). 

Pieniądze będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:  

• 1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 

• 1 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego są do pobrania w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: 

www.godzieszewielkie.pl - Biuletyn Informacji Publicznej / Jak załatwić sprawę/ Wnioski i karty 

usług/Podatki i sprawy finansowe/Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
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