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KARTA USŁUGI 

Nr karty: 

RF.0143.7.1.2014 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

Miejsce załatwienia sp

rawy 

Referat Finansów , 

Stanowisko ds. podatków i opłat 

tel.: 12 284 98 19 

Wymagane dokumenty 

Wniosek o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami (do 

wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego 

w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku),w przypadku 

współwłasności należy złożyć pisemną zgodę współwłaścicieli 

Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej. 

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 2006r., 

Nr 52, poz. 379 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w 

sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013r., poz. 789); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. z 2013r., 

poz. 1408). 

 

Termin składania 

dokumentów 

 wnioski składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 

sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.  Wypłata zwrotu podatku przyznanego na 

podstawie decyzji nastąpi w terminach : 

od 1-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym 

od 1-31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 

Termin realizacji Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku. 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Drwin
ia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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Informacje dodatkowe 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym. Wójt Gminy Drwinia jest organem właściwy ze 

względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu 

producenta rolnego. 

Formularze wniosków i

 druki do pobrania 
Wniosek o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami 
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