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

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Liliana Adamska – inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa 
Pokój nr A-101 – I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) 
Telefon /34/3575100 wew. 25 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 730 – 1530 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury. 

2. Oryginały faktury VAT stanowiące zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku. 

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego 
rejestru. 

Opłaty: 
Wniosek o zwrot podatku wraz załącznikami oraz decyzją o przyznaniu zwrotu podatku nie podlegają 
opłacie skarbowej.  

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach: 

 od 1 do 30 kwietnia , jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 28 lutego, 
 od 1 do 31 października, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 31 

sierpnia 

Tryb 
odwoławczy: 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 
za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie 
składa się w pokoju nr A-101 – I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) lub w Sekretariacie, pokój nr 106. 

Podstawa 
prawna: 

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

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr 
oleju w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1687). 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz. U. z 2013r., poz. 789). 

Informacje 

dodatkowe: 

1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do 28 lutego i od 1 do 31 sierpnia wraz z 
fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku. Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą 
rozpatrywane. 

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym. 

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub 
zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 
przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby 
prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej. Podstawą 
do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków 
rolnych wyrażona w ha fizycznych. 

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 

akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze 
wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 

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

6. Faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 
2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z późn. zm.). 

7. Możliwy jest zwrot oryginałów faktur VAT po ich skopiowaniu i umieszczeniu na kopiach odpowiednich 
adnotacji urzędowych przez upoważnionego pracownika.  

8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 2010 r. ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego 
zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr ( w 2015 roku – 
0,95 zł/litr), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż 86 zł na 1 ha powierzchni 
użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w 
ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2010 r. 

9. Przy ustalaniu ww limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano 

mailto:urząd@dobrodzien.pl
http://www.dobrodzien.pl/


produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 
rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do 
produkcji rolnej. 

 
Opracowała: Liliana Adamska - podinspektor ds. rolnictwa i leśnictwa, data: 02.02.2010 r.  
Aktualizowała: Anna Gaś  - referent ds. rolnictwa i leśnictwa, data: 04.12.2015r. 
Zatwierdziła: Waldemar Krafczyk  - Sekretarz Gminy, data : 04.12.2015r.  


