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Karta usług 
Nr  FP/5 

Wydanie 1 

Realizacja i zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Finansowo-Podatkowy, I piętro, pokój nr 113, tel. 134309756; 

134309757; 134309758. 

Osoba 
odpowiedzialna 

Bogusława Czekaj – inspektor 
 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek podatnika  

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej podpisany przez 
producenta rolnego,  

2. Oryginały faktur VAT lub potwierdzone przez upoważnionego przez wójta 
pracownika urzędu za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

3. W przypadku większej ilości faktur załącznik do wniosku zawierający wykaz 
ilości zakupionego oleju napędowego, 

4. Numer z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. Producentów, którzy 
podlegają wpisowi), 

5. Numer rachunku bankowego 

Formularz do 
pobrania 

Formularz dostępny w Urzędzie lub na www.miejscepiastowe.pl 

Opłaty Nie pobiera się 

Czas załatwienia 
sprawy 

Do miesiąca 

Tryb odwoławczy 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem 
Wójta Gminy Miejsce Piastowe w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Inne informacje W roku 2012 posiadacze gospodarstw rolnych położonych na terenie naszej 
gminy, mogą składać do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w następujących 
terminach: 
- od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. -  wnioski wraz z imiennymi fakturami VAT 
stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego, wystawionymi od dnia 1 
września 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku 
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. – wnioski wraz z imiennymi fakturami 
VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, wystawionymi od dnia 1 
lutego do 31 lipca 2012 roku, 
Wnioski złożone przed lub po terminie ustawowo określonym nie będą rodziły 
skutków wszczęcia postępowania administracyjnego. 
Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr 
oleju napędowego, liczby 86 (0,95 zł x 86l = 81,70 zł) 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. 
Pieniądze będą wypłacane w terminach: 
2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie – 
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szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) 
UWAGA: 
Zwrot podatku akcyzowego nie przysługuje od biokomponentów stanowiących 
samoistne paliwa (BIOESTER będący w 100% estrem) ponieważ w tym 
biopaliwie zastosowano już zwolnienie z akcyzy na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 243, poz. 1766)  

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej ( Dz. U.  Nr 52, poz. 379 z późn. zm), 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 
stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Dz.U. z 
2012 r. Nr 1, poz. 19), 

3. Ustawa z dnia 14.06.190 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

 
 

Opracowała: 
Bogusława Czekaj 
Inspektor 
dn. 2012-01-16 

Sprawdziła: 
Małgorzata Kochan 
Skarbnik Gminy Miejsce Piastowe 
dn. 2012-01-17 

Zatwierdził: 
Marek Klara 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
dn. 2012-01-18 
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