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Nazwa karty usługi (sprawy) 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 
 I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:  

1. Wniosek  o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej 

2. Załączniki:  

 Faktury VAT za olej napędowy zakupiony w wymaganym okresie 

 Umowy dzierżawy gruntu 
 
 II. Opłaty:  
5 zł/strona – poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączników do wniosku  
 
III. Termin załatwienia sprawy:  
30 dni- wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego   
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:  
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Wnioski można składać w lutym i sierpniu każdego 
roku. Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające  zakup oleju napędowego w okresie 6-ciu 
miesięcy przed miesiącem w którym został złożony wniosek. 
Ustalenie wysokości rocznego limitu oraz kwoty zwrotu podatku akcyzowego  na podstawie załączonych 
dokumentów oraz wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Dostarczenie 
decyzji następuje za pośrednictwem poczty. Wypłata dokonywana jest  przelewem lub gotówką w 
miesiącu kwietniu dla wniosków złożonych w lutym i w październiku dla wniosków złożonych w sierpniu. 
 
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :  
Inspektor Jolanta Sarnecka – Wydział Finansowy  
 
VI. Tryb odwoławczy:  
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  
  
VII. Działamy na podstawie prawa:  

 art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) 

 art. 3 ust.1 i ust.2, art.4, art.5 ust.1 i ust.3 ustawy 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 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622 i Nr 171, poz.1016 z póź.zm.) 

 §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia  2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku 

http://www.sokolowpodl.pl/


   

 

Opracował/a: 
…………………….. 

Zaopiniował/a: 
……………………… 

             Nr karty: symbol 
komórki org. 0143. numer 
karty. numer zmiany. rok 

Ważne od: ………… 

Zatwierdził:  
 

 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 
litr oleju w 2012 r. (Dz. U.  Z 9.01.2012r., poz.19 Tom I) 

 
VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:  
Forma papierowa - Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 
 
IX. Osoba do kontaktu:  
Inspektor Jolanta Sarnecka tel. 25 781 75 33  email: j.sarnecka@sokolowpodl.pl 
 
X. Uwagi:  
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać dwa razy w roku w terminach 1-29 lutego oraz 1-31 
sierpnia 2012r. 


