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KI.FN-P-01 K AR T A I N F O RM AC Y J N A 

Wersja 2 z 02.01.2012r. Sporządziła: Dorota Wortolec 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU 
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej F.FN-P-01/01, 
2. Faktury VAT (lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) 

dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. 
Dla wniosków składanych w terminie 1 – 29 lutego należy dostarczyć faktury z 
okresu od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. 
Dla wniosków składanych w terminie 1 – 31 sierpnia należy dostarczyć faktury z 
okresu od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

II. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ: 
Referat Finansowy 
ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pokój nr 108 
tel. (83) 378 24 43, fax: (83) 378 20 39 
email: gmina@wisznice.pl 

III. OPŁATY: 
Brak 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
• Wydanie decyzji – 30 dni od dnia złożenia wniosku, 
• Wypłata zwrotu podatku akcyzowego gotówką w kasie Urzędu Gminy lub 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach: 
o 2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
o 1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Białej Podlaskiej, za pośrednictwem Wójta Gminy Wisznice w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

VI. UWAGI: 
• Wnioski przyjmowane są: od 1 do 29 lutego oraz od 1 do 31 sierpnia 2012 r., 
• Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym, 
• W przypadku współposiadania gruntów rolnych do zwrotu podatku akcyzowego 

wymagana jest zgoda współposiadacza gruntów na zwrot podatku osobie 
występującej z wnioskiem (zgoda współposiadacza gruntów wskazywana jest na 
składanym wniosku o zwrot podatku akcyzowego), 

• Zwrot podatku akcyzowego następuje w ramach ustalonego rocznego limitu, który 
stanowi iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz 
powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 
dzień 1 kwietnia danego roku, 

• Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określana jest corocznie przez 
Radę Ministrów. 
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VII. PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 
2. 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 późn. zm.). 

 


