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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
NR BF/13                 oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

 
 
 
 
 

 
Podstawa prawna 

 

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 267) 

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

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, 
poz. 379 z późń. zm.) 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1669) 

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia  17  stycznia 2012 r. 

w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 87). 

Sposób załatwienia 
sprawy 

 

  Decyzja administracyjna 

 

 
 
Wymagane 
Dokumenty 

 

  Wniosek o  zwrot podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej – załącznik do pobrania 

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

  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny 
podlega wpisowi do tego rejestru 

 

Opłaty 
 

         Nie pobiera się opłat 

 

 
Termin załatwienia 
sprawy 

 

         Wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

           Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji w terminie: 
- od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku – jeżeli wniosek został złożony 

w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, 

- od 1 października do 31 października danego roku – jeżeli wniosek został 
złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku 

 
Tryb odwoławczy 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji 

Komórka 
odpowiedzialna 

 

Referat Budżetu i Finansów 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

 
inspektor mgr Małgorzata Marciniec 

 

 
 
 
 
 
 
 
Inne informacje 

 

Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego: 
-  w  terminie  od  1  lutego  do  ostatniego  dnia  lutego  danego  roku  wraz 
z fakturami  VAT  potwierdzającymi  zakup  oleju  napędowego  do  produkcji  rolnej 
w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku 

- w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do  produkcji rolnej  od  1  lutego do 

31 lipca danego roku. 
Wniosek jest składany do  wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 
względu na miejsce położenia gruntów. 
Za  producenta  rolnego  uznaje  się  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  lub  jednostkę 

organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  będącą  posiadaczem 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy 
grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. 
Organ podatkowy doręcza pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

Opracował: Małgorzata Marciniec – inspektor – 06.07.2015r.  
Sprawdził: Krystyna Szajnicka – Skarbnik Gminy – 06.07.2015r. 
Zatwierdził: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród – 06.07.2015r. 
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