
 

 

 

 

KARTA USŁUGI PO.P.8 
 

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

Data zatwierdzenia: 2020-03-25 Wersja 01 
Kogo dotyczy:  Producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego  

w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, 
 W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 

posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku 
przysługuje posiadaczowi zależnemu, 

 W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku przysługuje tylko temu 
współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemna zgodę. Pisemna zgoda nie 
dotyczy współmałżonków. 

Miejsce załatwienia i 
osoba odpowiedzialna za 
realizację: 

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,  
Pokój 2, stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi 
Telefon: (17) 224-03-51 

Czas realizacji: Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot 
podatku 

Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku, 

3. 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, 

4. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 KPA wraz dowodem dokonania 
należnej opłaty skarbowej. 

Dodatkowe uzgodnienia: Brak 
Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz.U.2019.1000 t.j. z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi: 
 brak opłaty za wydanie decyzji 
 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku 
pełnomocnictwa. 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego  
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek: 
Gmina Białobrzegi 
Bank Spółdzielczy w Łańcucie 
Nr rachunku: 66 9177 1021 2002 3000 0101 0001 

 
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy 
Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji. 
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Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz.U.2019.2188 t.j.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju  
w 2020 r. (Dz.U.2019.2489) 

 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.2018.2466) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) 

 Część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t. z późn. zm.) 

 
Inne informacje: Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach: 

 od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, 
  od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje                        
w terminach: 

 od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot 
podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego 
dnia lutego, 

 od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski                     
o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 
dnia 31 sierpnia 

na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany we wniosku. 
Pliki do pobrania:  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
 Druk opłaty skarbowej 
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