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KARTA USŁUG NR ZRG/02 

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

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

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 784 z późn. zm.) 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej (ZIM) 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej 
(ZRG) (pokój nr 18) tel. 74 832 49 14 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
następuje w terminach: 
1. od 1 lutego do końca lutego - za okres od 1 września roku 

poprzedniego do końca stycznia roku bieżącego, 
2. od 1 sierpnia do 31 sierpnia– za okres od 1 lutego danego roku 

do 31 lipca danego roku 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej, 
Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 2. 
 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Wniosek do pobrania jest w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 
(pokój nr 18 i BOK) lub na stronie internetowej. 

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

Opłata skarbowa Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, 
składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego,  
podlega opłacie skarbowej w wysokości 5zł za każdą rozpoczętą 
stronę. W sytuacji, kiedy producent rolny załączy do wniosku o 
zwrot podatku akcyzowego oryginały faktur VAT, a następnie 
wystąpi o ich zwrot, należy odróżnić dwie sytuacje: 
1) wniosek o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w 

sprawie zwrotu podatku akcyzowego – opłata skarbowa 5 zł za 
każdą rozpoczętą stronę 

2) wniosek o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w 



sprawie zwrotu podatku akcyzowego(wydanie decyzji) – brak 
opłaty 

 
Czas 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 końca lutego, 
- od 1 do 31 października, jeżeli wniosek o zwrot podatku został 

złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia 
  

Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za 
pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia. 
 

Inne informacje 1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do 
końca 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 nieposiadającą 
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, nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawą 
do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta 
rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha 
fizycznych. 

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