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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 
I Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. 

Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, 

poz. 1707) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

stawki zwrotu podatku akcyzowego do produkcji rolnej na 1 litr oleju  

w 2013 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1380) 

 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 2013 r. 

poz.789) 

 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

 Referat Oświaty i Obsługi Interesantów 

Biuro Obsługi Interesantów 

Pokój Nr 4 

e-mail: boi@krasnystaw.ug.gov.pl  

 

III Wymagane wnioski 

 

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, BOI.F-05.1 

 

IV Wymagane załączniki 

 

 Faktury VAT / kopia stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 

6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, gdy producent rolny podlega 

wpisowi do tego rejestru 

 Oświadczenie o dzierżawach ustnych, jeżeli producent rolny takie posiada, 

BOI.F-05.2 

 

V Dokumenty do wglądu 

 

mailto:usc@krasnystaw.ug.gov.pl
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 Brak 

 

VI Termin załatwienia sprawy 

 

 Złożenie wniosku od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 

31 sierpnia danego roku. 

 Wydanie decyzji – 30 dni od dnia złożenia wniosku 

 Wypłata zwrotu podatku akcyzowego: od 2 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 

października do 31 października danego roku w kasie Urzędu Gminy 

Krasnystaw lub na rachunek bankowy wnioskodawcy 

  

VII Opłaty 

 

 Brak 

 

VIII Tryb odwołania 

 

Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za 

pośrednictwem Wójta Gminy Krasnystaw w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji 

 

IX Uwagi 

 

 Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych 

na obszarze Gminy Krasnystaw 

 W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią współwłasność 

zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego 

pozostali współwłaściciele wyrażą pisemną zgodę (nie dotyczy 

współmałżonków) 

 
Opracował 

 

 

Ewelina Janowczyk 

Sprawdził 

 

 

Tomasz Barczuk 

Zatwierdził 

 

 

Janusz Korczyński 

 

 


