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Karta usługi Nr OR 10 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO  

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

MIEJSCE 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Wydział Organizacyjny 

OSOBA 

WŁAŚCIWA DO 

ZAŁATWIENIA  

SPRAWY 

Ref. ds. rolnych  

pokój nr 18 

tel. (25) 754 18 60 

SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 

Kwota zwrotu podatku akcyzowego zostanie przekazana na rachunek 

bankowy lub wypłacona w kasie Urzędu. 

 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

− wniosek o zwrot podatku akcyzowego; 

Załączniki: 

- Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza 

pracownika urzędu za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące 

dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku,   

- umowa dzierżawy na grunty będące w posiadaniu wnioskodawcy 

- zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 

średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła  

OPŁATY Nie podlega opłacie skarbowej. 

CZAS 

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: 

- w miesiącu kwietniu w przypadku złożenia wniosku w lutym 

- w miesiącu październiku w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 

 

TRYB 

ODWOŁAWCZY 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za 

pośrednictwem Burmistrza Żelechowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

INNE 

INFORMACJE 

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego, składa się w terminie: 

• od dnia 01 lutego do dnia 28 lutego wraz  z fakturami VAT 

wystawionymi od dnia 01 sierpnia  do dnia 31 stycznia  

• od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT wystawionymi  

od 01 lutego do dnia 31 lipca  

FORMULARZ DO 

POBRANIA 
Druki dostępne w pokoju nr 18 

PODSTAWA 

PRAWNA 

− ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz.U. z 2020  poz. 256); 

− ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379); 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 

2013r w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej (Dz. U. z 2019r.  poz.2188); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów 23 grudnia 2019r ( Dz.U. z 2019r. poz. 

2489) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju 

na dany rok  

Opracował/a:  Katarzyna Boratyńska – Referent ds. rolnych  

Zatwierdził/a:  Krystyna Koryś – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców                      
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