
 

URZĄD GMINY Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów 
tel.: 17 2300 114 

www.gminadynow.pl, e-mail: urzad@dynow.regiony.pl 

Edycja: 
01.01.2021r. KARTA USŁUGI 

Nr karty:  
IV/14/2021 

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

 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Pokój Nr 10 , tel: 17 23 00 110 
Adam Ostafiński, 
Justyna Bieńko, 
 

Wymagane 
dokumenty 

Producenci rolni powinni przedłożyć: 

• wniosek wraz z fakturami, dokumentującymi zakup oleju napędowego 
zakupionego przez wnioskodawcę, 

• w przypadku dzierżawy gruntów kopie umów dzierżaw (lub 
oświadczenie o powierzchni użytków rolnych) zawierające numery 
działek i nazwę miejscowości, w której się znajdują, powierzchnie 
użytków rolnych każdej dzierżawionej działki użytkowanej w ramach 
prowadzonego gospodarstwa rolnego, 

• dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o 
liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w przypadku 
ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez producenta rolnego 
będącego posiadaczem dużych jednostek bydła), 

• oświadczenie dotyczące pomocy publicznej. 

Opłaty Brak opłat 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U.  z 
2019r. poz. 2188) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) 

http://www.gminadynow.pl/.pl
mailto:urzad@dynow.regiony.pl


Termin składania 
dokumentów 

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
w dwóch terminach: 

• od 1 lutego do ostatniego dnia lutego wraz z fakturami VAT 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 

• od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT  
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

 

Termin realizacji 

Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, 
następuje w terminach: 

• 1 - 30 kwietnia danego roku, w przypadku złożenia wniosku w 
pierwszym terminie, 

• 1 - 31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w 
drugim terminie. 

Tryb odwoławczy 

Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dynów, w  
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

Informacje 
dodatkowe 

------ 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w 
sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018r., 
poz. 2466) 

Załączniki do 
pobrania 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
2. Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej 

 
Sporządził: Justyna Bieńko 
Zatwierdził: Sekretarz- Z. Kalawska 

https://gminadynow.pl/wp-content/uploads/karty_uslug/PODATKI_I_OPLATY_LOKALNE/Zwrot_podatku_akcyzowego/14.1_Wzor_wniosku_akcyza.pdf
https://gminadynow.pl/wp-content/uploads/karty_uslug/PODATKI_I_OPLATY_LOKALNE/Zwrot_podatku_akcyzowego/14.1_Wzor_wniosku_akcyza.pdf
https://gminadynow.pl/wp-content/uploads/karty_uslug/PODATKI_I_OPLATY_LOKALNE/Zwrot_podatku_akcyzowego/14.2_Oswiadczenie_do_akcyzy.pdf

