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WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY : 

Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat 

Pokój 52, 53 i 54 

tel. wewn.: 251 i 207 lub tel. bezpośredni 77 418 26 07 

INFORMACJE: 

1) Należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

2) Wniosek składa się w terminach: 

a. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego, 

b. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. 

3) Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez Burmistrza 

Miasta Kluczborka pracownika Urzędu) stanowiące dowód zakupu oleju 

napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

Miejsce złożenia deklaracji: 

1) Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat - pok. 52, 53 i 54. 

2) Punkt kancelaryjny -  pokój 133. 

OPŁATY: 

Brak opłat 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania. 



TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

(Dz.U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm.),   

2) Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r.  

poz.1340 z późn. zm.),  

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013r. w sprawie 

wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013r.  poz. 789). 

WZÓR WNIOSKU: 

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 

2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

UWAGI  DODATKOWE: 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.  

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa 

rolnego w rozumieniu 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 temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali 

współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.  

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. Limit natomiast stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy ustala się jako kwotę stanowiącą 



iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 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.  

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia corocznie w terminie do dnia 

30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny.   
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