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KARTA  USŁUGI 
  

Numer karty: 

 

Fn - 1 

Nazwa usługi: 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU 

NAPĘGOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 
 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2015.1340.) 

Wymagane dokumenty: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz faktury VAT bądź ich kopie stanowiące 

dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku. 

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej. 

Miejsce załatwienia 

sprawy: 

Referat Finansowy: 

 budynek UG – parter, pok. Nr 2, 

 tel. 41/3114-692 wewn.103. 

 godziny urzędowania: poniedziałek-9:00 – 17:00 wtorek-piątek 7:30 – 15:30 

Termin składania 

dokumentów: 

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach: od 1 lutego do końca lutego oraz od 

1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.  

Termin rozpatrzenia 

sprawy: 

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 

informacje: 

Wnioskodawca: Zwrot podatku przysługuje producentom rolnym za których uważa 

się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym. 

Kwota zwrotu: kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego 

zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu 

podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zwrot 

podatku. 

Limit zwrotu: ustalany jest jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 

1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w 

posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określony w ewidencji gruntów i 

budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku. 

 Zwrot podatku: przysługuje za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku. 

Formularze wniosków 

i  druki do pobrania: 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej  

 

 

 
Opracował(a):  

Eliza Majkowska 

(Data, podpis):  

10.01.2017 

Sprawdził(a):  

Skarbnik Gminy 

(Data, podpis):  

10.01.2017 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta i 

Gminy Morawica  

Data:  

10.01.2017 
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