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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

I Podstawa prawna
• Ustawa  z  dnia  10  marca  2006r.  o  zwrocie  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 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 z  dnia 18  grudnia  2020 r.  w sprawie stawki  zwrotu podatku akcyzowego
zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej  na  1  litr  oleju  w  2021  r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2435).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
•    Referat Podatków i Opłat Lokalnych,  pokój  nr 6, tel.: 81 517 50 85 wew. 15

III Wymagane dokumenty
• Wniosek składany na ustalonym rozporządzeniem druku w terminie:  od dnia 1 lutego do ostatniego dnia

lutego, oraz od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z załącznikami.

IV Wymagane załączniki
• Faktury  VAT  albo  ich  kopie,  stanowiące  dowód  zakupu  oleju  napędowego  w  okresie  6  miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
• 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.

V Dokumenty do wglądu
 Aktualne umowy dzierżawy gruntów, zawierające poprawne dane dotyczące właściciela/właścicieli  gruntów, 

numeru działki/działek oraz ich powierzchni.

VI Termin załatwienia sprawy
 Wydanie decyzji w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku
 Wypłata zwrotu podatku na podstawie decyzji w terminach:

od 1 kwietnia  do 30 kwietnia – dla wniosków składanych w lutym,
od 1 października do 31 października – dla wniosków składanych w sierpniu,

VII Opłaty
 Brak

VIII Tryb odwołania
 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy

Niedrzwica Duża w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX Uwagi
 Zwrot podatku akcyzowego przysługuje od paliw oznaczonych kodem od CN 2710 19 43 do 2710 19 48,  

kodem od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.
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