
Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w 2020 roku . 

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje: 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2188) ) każdy producent rolny w 2020 r. może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz 

do chowu lub hodowli bydła. 

Rolnicy, którzy w 2019 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych 

do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli 

bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki 

zwrotu akcyzy za 1 l ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, 

które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast 

podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot 

podatku, rolnicy muszą załączyć do wniosku zaświadczenia z Agencji Restrukturyzacji                             

i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę: 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (stawka na 

2020 r. to 1 zł/l), liczby 100 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, 

oraz 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (stawka na 

2020 r. to 1 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych 

bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został 

złożony wniosek o zwrot podatku. 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2020 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy 

używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT: 

• w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek 

do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów 

rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 

napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., 

• w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni 

wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,  w zależności od miejsca położenia 

gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 

oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu 

zwrotu podatku określonego na 2020 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz 

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 



Wnioski w wyżej wymienionych terminach należy składać w pok. nr 8 w Urzędzie Gminy lub 

za pośrednictwem poczty polskiej. 

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach: 

- 1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 

- 1-31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie  

w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

 

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466). Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie 

internetowej tutejszego urzędu,urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz 

Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsioraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(www.minrol.gov.pl), a także w tutejszym Urzędzie Miasta w pokju nr 8. 

 

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów 

dzierżawy. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Nieszawa w pokoju nr 8. 

 

Podstawa prawna: 

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

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)  

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz 2489) 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz 2096 z póź. zm) 

 

http://www.minrol.gov.pl/pol/#_blank

