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Nazwa usługi:  

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO 
DO PRODUKCJI ROLNEJ 

 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188). 

 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2489).  
 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku 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 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz. 333 z późn.zm). 
 

 Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256                           
z późn.zm). 

 
Wymagane dokumenty: 
                        Wniosek o  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do                        
                        produkcji rolnej, który zawiera:                                                                                   

       1.   Imię i Nazwisko 
       2.   Miejsce zamieszania i adres/siedziba i adres producenta rolnego 
       3.   Numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
             producenta rolnego 
       4.   Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której  burmistrza jest 
             składany wniosek. 
       5.   Pisemną zgodę współposiadaczy, współwłaścicieli , jeżeli producent rolny jest współposiadaczem, 
             współwłaścicielem gruntów gospodarstwa rolnego. 
       6.   Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. 
       7.   W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, producent 
             rolny podaje średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok poprzedzający rok,   
             w którym został złożony wniosek o zwrot podatku wyliczony na podstawie dokumentu wydanego przez 
             kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
      

      Załączniki do wniosku: 
1. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 
 

2. W przypadku ubiegania się przez producenta o zwrot podatku w odniesieniu do bydła:  
dokument wydany przez ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła     
w posiadaniu producenta rolnego, 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, na 
podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

 
Opłaty: 

 Postępowanie nie podlega opłatom. 
 Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego jest zwolniona z opłaty skarbowej. 

 
 
Przewidywany termin załatwienia sprawy 
                      Przyjmowanie wniosków odbywa się w dwóch okresach:  

 
        1.    W 2021 roku pierwszy  termin od 1 lutego do 1 marca  z załączonymi fakturami z okresu 6-ciu miesięcy                                                  
               poprzedzających luty 2021 
        2.    Od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia z załączonymi fakturami z okresu 6-ciu miesięcy                                                  
               poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
 



 Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot  art. 5 pkt 4 ustawy 
       z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego 

                        wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188). 
 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Imię i Nazwisko:  Agnieszka Kempa 
 Nr pokoju: II piętro , pok. 22 
 Nr telefonu:48 375 67 93. 
 Godziny Pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 730do 1530 i środa od 830 do 1630 

 
Tryb odwoławczy: 

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za 
pośrednictwem Burmistrza Drzewicy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 
 
Uwagi:             

 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   
       jest dokonywany na wniosek strony. 

   
 
 
Miejsce na notatki: 
 
 
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd  Miejski w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 
 
 
     Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2019r.  poz. 2188). 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002188/O/D20192188.pdf 
 
     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 (Dz.U. z 2019r. poz. 2489).    
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489 
 
     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466). 
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Rozporz%C4%85dzenie_w_sprawie_wzoru_wniosku.pdf/41670992-e099-6d8b-
1d1e-6c8cb556d7c3 
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