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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  

do produkcji rolnej 

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 albo ich kopie, 

stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). Na fakturach VAT, o których 

mowa powyżej, upoważniony przez Burmistrza pracownik urzędu gminy 

umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku 

akcyzowego”. 

Opłaty 

Opłata skarbowa: Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz 

decyzja o przyznaniu zwrotu podatku nie podlegają opłacie skarbowej. 

Wysokość opłaty : 0,00 zł 

Przewidywany termin 

załatwienia sprawy 

Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot 

podatku.  

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi 

w terminach: 

- od 2-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym 

- od 1-31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 

Jednostka 

odpowiedzialna 

Urząd Miejski w Słomnikach 

Referat Inwestycji i Rozwoju 

Nr pokoju: 8 

Nr telefonu: 12 3881102 

Nr wewnętrzny telefonu: 108 

Godziny urzędowania: 

• poniedziałek: 9:00 – 17:00 

• wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Urzędu 

Miejskiego w Słomnikach, w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

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). 

Uwagi 

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. 
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Burmistrz Miasta Słomniki jest organem właściwy ze względu na miejsce 

położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu 

producenta rolnego. 

Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z 

zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania, gmina otrzymuje 

dotację celową z budżetu państwa.     

Osoby fizyczne i prawne – wnioski składa się w terminach od dnia 1 lutego 

do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego 

roku. 
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