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PODSTAWA PRAWNA 

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

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1340). 

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

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr 

oleju w 2015r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1669). 

*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru 

wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej (Dz.U. z 2013r. poz. 789). 

*Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.). 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Formularze wniosków można otrzymać na stanowisku pracy, pobrać ze strony internetowej 

Urzędu Gminy Santok www.santok.pl lub Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

2. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 5 m-cy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub ich kserokopii (w przypadku złożenia 

wniosku w I terminie) oraz za okres 6 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

lub ich kserokopii (w przypadku złożenia wniosku w II terminie). 

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega 

wpisowi do tego rejestru. 

 
III. OPŁATY 

Opłat nie pobiera się. 

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach: 

 od 1 lutego do 29 lutego danego roku, 

 od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. 

 

2.   Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach: 

 od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia (jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony           

w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego), 

 od dnia 1 października do dnia 31 października (jeżeli wniosek o zwrot podatku został 

złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia). 

 

 

 

http://www.santok.pl/


V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

30 dni od dnia złożenia wniosku.  

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                         

w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Santok w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. 
 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać informacje 

dodatkowe od Wnioskodawcy może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 

       

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ (ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki komunalnej, pok. 11 (parter), tel. (95) 728 – 75 - 17 
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