
IK/PIOL/07 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU 
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

PRODUCENTOM ROLNYM 
 

 

Hasło 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej producentom rolnym 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Miasta w Jaśle 
Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło,  
II piętro, pokój nr 209 – tel. 13 44 86 322 
 

Urząd jest czynny: 
- poniedziałek: 7.30 – 17.00, 
- wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, 
- piątek: 7.30 – 14.00. 
 

Wymagane dokumenty 
 
Wypełniony i złożony u pracownika załatwiającego sprawę lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta 
w Jaśle, ul. Rynek 12, (parter, pokój nr 19) wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – FO/IK/PIOL/07/01, wraz załącznikami. 
 

Sposób załatwienia sprawy 
 
Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej.  
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się: 
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku; 
2) 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,  
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek  
o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk 
bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych 
zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa  
w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta 
rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. 

 
Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek 
producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa w pkt 2. 
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https://sip.lex.pl/#/document/17091376?cm=DOCUMENT
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Kompletny wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami składa się w terminach: 
 

1) od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego, 
2) od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. 

 
Wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących  
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta,  
w drodze decyzji, zwrot podatku. 
Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot 
podatku. 
Decyzja zawiera limit, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania. 

Opłaty 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  
do produkcji rolnej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej. 
Decyzje o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej. 

Czas załatwienia sprawy 
 
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia przez producenta rolnego kompletnego 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  
do produkcji rolnej. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa powyżej,  
następuje w terminach: 

  1) 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; 

 2) 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. 

 
Inne informacje istotne dla interesantów 
 
1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 
1.1. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. 

1.2. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego  
i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. 

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

 
2. Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu: 
1) będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego 

spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w 
tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku  
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o zwrot podatku; 
2) będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni  

za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została 
utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
zwrot podatku; 

3) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. 
 

Limit oraz kwota zwrotu podatku 

1. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez 
producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju 
napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego 
limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2. 

 
2. Limit ustala się jako sumę: 
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz 

powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego 
określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz 
średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot 
podatku. 

 
3. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się: 
1) gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów 

o podatku rolnym; 
2) gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza  

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
 
4. Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 

ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników 
przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych  
w załączniku do ustawy 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), 
i liczby 12. 

 
5. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, podatnik może zostać wezwany do jego uzupełnienia. 

Tryb odwoławczy 
 
Od decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego służy prawo odwołania   
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta Jasła, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
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Kasa Urzędu  

Znajduje się w budynku Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, (II piętro - pokój nr 218),  
nr tel. 13 44 86 309. 
 
Kasa jest czynna:  
- poniedziałek: 7.40 - 16.45 
- wtorek – czwartek: 7.40  15.00  
- piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca: 7.40 - 13.00 
 
 
Dane identyfikacyjne: 
 
MIASTO JASŁO 
38-200 Jasło, ul. Rynek 12 
NIP: 685-10-00-345 
REGON: 370440301 
 
 

 


