
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH 

INFORMACJE OGÓLNE do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku 

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 

używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek: 

 w terminie od 1 lutego 2021 r. do  1 marca 2021 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 2020 r. do 31 stycznia 2021 

r., 

 w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 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 2021 r. do 31 lipca 2021 r. 

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. 

 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi: 

  

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych  +  30,00 zł x średnia roczna liczba dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła 
 

(Stawka zwrotu w 2021 r. wynosi: 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego) 

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej należy załączyć: 

 

 faktury VAT (lub ich kopie), 

 dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 

dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta 

rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim 

dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony 

wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości 

współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki 

przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o 

zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w 

rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 

ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2001)-  w sytuacji, gdy producent rolny ubiega się o 

zwrot podatku w odniesieniu do bydła, 

 oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej. 



Uwaga! Prosimy o składanie informacji na aktualnym formularzu wniosku o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 

przypadku złożenia wniosku na nie właściwym formularzu, sprawę pozostawimy bez 

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

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz załączniki można pobrać w Punkcie Obsługi 

Interesanta Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin ( na parterze) lub 

online, załączniki poniżej. 

Ponadto, w przypadku  nieposiadania bydła/nieubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu 

do bydła we wniosku, w polu „Oświadczam, że średnia roczna liczba dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła, którego byłam/byłam posiadaczem (…) wynosi ….” należy wpisać 

„0”. 

Dodatkowo, chcielibyśmy poinformować także Państwa, iż osoby, które złożą w lutym br. 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystają cały limit przyznany na 2021 r.- nie 

będą mogli ponownie składać wniosku w sierpniu. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 

1-29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. 

Gotówką w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, Oddział w Leoncinie, 

ul. Partyzantów 16, 05-155 Leoncin lub przelewem na rachunek bankowy podany we 

wniosku. 

 

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU 

AKCYZOWEGO 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku 

przysługuje osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów 

ustawy o podatku rolnym. 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i 

posiadania zależnego, wówczas zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. 

Natomiast, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot 

podatku należy się temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali 

współposiadacze wyrazili pisemną zgodę( nie dotyczy współmałżonków). 

Według przepisów ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar 

gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, 

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 



rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 

stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej 

albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

 

 

W myśl art. 5 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej Wójt przyznaje, na wniosek producenta rolnego, 

w drodze decyzji, zwrot podatku. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzja zawiera limit ustalony 

w sposób określony w art. 4 ust. 2, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do 

wykorzystania. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot 

podatku. 

Przyznany w/w decyzją zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną w rozumieniu 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE z dnia 26.06.2014, L 187), a Wójt Gminy Leoncin podaje do publicznej 

wiadomości, w terminie do 31 maja roku następnego, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 

publicznej. 

Więcej informacji uzyskacie Państwo: 

Urząd Gminy Leoncin 

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

Pokój nr. 8 

Tel. 22 785-66-00 wew. 22 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

 oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej (załącznik obowiązkowy), 

 klauzula informacyjna, 

 oświadczenie o dzierżawie, 

 zestawienie faktur. 


