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

 Podstawa 
prawna 

� Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015r.,poz. 1340 ze zmianami) 

� Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U. z 2016r., poz. 23 
ze zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. 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 1 grudnia 2015r. w sprawie stawki zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr 
oleju w 2016r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 2042) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

� Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie 

 Wymagane  
 dokumenty  

• Wniosek producenta rolnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2013r., 
poz. 789) składany w terminach: 
a) od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, 
b) od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. 

� Faktury VAT, potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: 
a) w przypadku wniosku składanego w I terminie faktury za okres: 

- od dnia 1 sierpnia ubiegłego roku do dnia 31 stycznia danego roku, 
             b)   w przypadku wniosku składanego w II terminie faktury za okres: 
                    - od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku.  
 

 Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

� W terminie do 30 dni 

� W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni 

 Tryb 
odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie – osoby 
fizyczne 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Budżetu i Finansów 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Dorota Dziedzic – inspektor  
piętro II, pok. nr. 29 tel. (016)6423146   

 Inne 
informacje  

� Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostkę organizacyjna nie 
posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. 

� W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i 
posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. 

� W przypadku, gdy grunt gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili 
pisemna zgodę. 

Opracował:    - inspektor – Anna Telega – 01.06.2016 
Zatwierdził:   -  Skarbnik Gminy –  Małgorzata Michna – 01.06.2016 
Zatwierdził:   – Burmistrz  – Jacek Sołek – 01.06.2016 
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