
Karta usługi Nr 6/RII 

 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU 
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

x osobiście x przez pełnomocnika x listownie  fax  elektronicznie 

 inny: ……………………………………………………… 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

Producent rolny – za producenta rolnego uważa się osobę  fizyczną, osobę  prawną lub jednostkę organizacyjna 
nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o 
podatku rolnym. 

III. Opis usługi: 

Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w następujących terminach: 

- od 1 lutego do końca lutego- za okres od 1 września roku poprzedniego do końca stycznia roku bieżącego, 

-od 1 sierpnia do 31 sierpnia – za okres od 1 lutego danego roku do 31 lipca danego roku. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1. Wniosek na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2. Oryginały faktur VAT lub ich kopie ( oryginały do wglądu) stanowiące zakup oleju napędowego w okresie 6 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( faktury VAT powinny spełniać wymogi określone w  ustawie 
z dnia 11marca  2004 „o podatku od towarów i usług”). 

3.Pisemna zgoda współposiadacza gruntów ( nie dotyczy małżonków). 

4.Umowa lub oświadczenie właściciela gruntów w przypadku gruntów oddanych w dzierżawę. 

 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w następujących terminach: 

-od 1 lutego do końca lutego- za okres od 1 września roku poprzedniego do końca stycznia roku bieżącego, 

-od 1 sierpnia do 31 sierpnia – za okres od 1 lutego danego roku do 31 lipca danego roku. 

Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Stanowisko ds.rozwoju wsi 

Referat/komórka odrębna:  Referat Inwestycji i Infrastruktury (RII) 

pokój:  Nr 205;  II piętro telefon bezpośredni 95-748-81 17,                  
667-707-726 

adres e-mail: rozwojwsi@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy: 

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za 
pośrednictwem Burmistrza Międzychodu,w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przesyłając je na adres: 
Burmistrz Międzychodu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi: 

1) Ustawa z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej  

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  
3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. 



X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikające 
z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 1 grudnia 2015 
roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, z tym , że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki 
zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych . Przy ustaleniu w/w limitu nie 
uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

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 31 sierpnia. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

Wniosek  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


