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                           KARTA USŁUG 

Nr karty: 
Fin.II.0143.1.2016

.KP 

Referat finansów / stanowisko podinspektor ds. księgowości 

 
Nazwa usługi: 

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

Wymagane 
dokumenty 

 
        -     wniosek o zwrot podatku akcyzowego , 

 oświadczenia, 

 faktury albo ich kopie stanowiące dowód zakupu ON w okresie 6-m-cy poprzedzające 
miesiąc złożenia wniosku. 

 
Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy Zębowice, referat finansów- podatki -biuro nr 23,I piętro 
podinspektor ds. księgowości – Kornelia Pietras 
tel. 77 4216 076 w. 25  
godziny 7.00 – 15.00 

 
Opłaty: Wniosek, oświadczenia, oryginały faktur – wolne od opłaty skarbowej. 

Wniosek o zwrot oryginałów faktur VAT. 
 Wolne od opłaty skarbowej. 

 
Termin  i sposób 
załatwienia 

Wnioski składa się w terminie : 01.02-28.02 oraz 01.08- 31.08. 
Sprawdzenie wniosku (zgodność podanej powierzchni użytków rolnych , dołączonych 
faktur). 
Wydanie decyzji w ciągu 30 dni określającej roczny limit oraz kwoty zwrotu podatku 
akcyzowego za dany okres. 
Wypłata w terminach : 01.04-30.04. oraz 01.10-31.10 

 
Podstawa 
prawna: 

-Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U .z 2015r.,poz.1340) 
-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
wzoru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2013r.,  poz. 789) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2016 r.  (Dz. U. z 2015r., poz. 2042) 

Tryb odwoławczy:  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Zębowice 

 
Informacje 
dodatkowe: 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym. Kwotę zwrotu ustala się jako 
iloczyn ilości ON zakupionego, wynikającego z faktur VAT, stawki zwrotu podatku na 1 litr. 
W 2016 roku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.  

 
Formularze i 
wnioski do 
pobrania 

W BIP poniżej karty usługi lub w tut. Urzędzie pokój nr 23 – I piętro, folder Wspólny – 
Kornelia Pietras 

http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
http://www.zebowice.pl/


 


