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I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Wniosek składa się w terminach: 
- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego 
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. 
2. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się: 
a/faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 
b/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, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa 
w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1149 ze zm.)- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do 
bydła.  

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

1.Punkt Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz. 
2.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego może być przesłany drogą 
elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Inowłódz na Elektronicznej 
Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /7731647317/Skrytka 

III. OPŁATY 

Brak opłat 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

Zwrot podatku przyznaje się na wniosek producenta, w drodze decyzji za okres 6 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku    
o zwrot podatku. 
Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:                                                                                                             
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku 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 zostały złożone                        
w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie 
Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Inowłódz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.   

VI. PODSTAWA PRAWNA 

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



wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188.).  
-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.12.2018 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). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju na dany rok podatkowy. 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

1. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.  
2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy          
o podatku rolnym.   
3.W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania 
zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi  zależnemu.  
4.W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną 
zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.  
5. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta 
rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu. Limit natomiast stosownie do art. 4 ust. 2 
ustawy ustala się jako sumę: 
a/ kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni 
użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji 
gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz 
b/ kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej 
rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 
poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. 
6.Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia corocznie w terminie do dnia 30 listopada, stawkę 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny.   

VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE 

Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, - pokój 9; tel. (44) 710-11-53         
Magdalena Karwat – inspektor ds. wymiaru podatku.                                 

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO 

 OPRACOWAŁ Inspektor Magdalena Karwat 

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Renata Dąbrowicz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


