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Wstęp 

Począwszy od 2006 r., dwukrotnie w trakcie każdego roku, istnieje moż-

liwość uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot przyznaje 

wójt, burmistrz, prezydent miasta w drodze decyzji w odpowiedzi na 

złożony wniosek przez producenta rolnego. Podstawą do zwrotu po-

datku akcyzowego jest faktura dokumentująca zakup oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje znowelizowana ustawy o zwrocie po-

datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-

nego do produkcji rolnej, która wprowadziła możliwość zwrotu podatku 

akcyzowego nie tylko z tytułu posiadanych użytków rolnych, ale również 

z tytułu posiadania stada bydła.  

Niniejsza publikacja omawia zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego 

producentom rolnym. Stanowi komentarz do poszczególnych artykułów 

ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-

wego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Najistotniejsze zagadnie-

nia związane z określeniem producenta rolnego oraz obliczeniem kwoty 

zwrotu i limitu zwrotu zobrazowano zastosowaniem w ponad 30 przy-

kładach. W publikacji zamieszczono również wzory dokumentów nie-

zbędnych do realizacji zwrotu podatku akcyzowego, tj. oświadczeń, de-

cyzji i wezwań. 



 

 

 

Publikacja została podzielona na trzy rozdziały. W rozdziale  

I scharakteryzowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego. W rozdziale II omówiono poszczególne artykuły 

ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-

wego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W rozdziale III wskazano 

zasady składania wniosku o dotację na zwrot podatku akcyzowego oraz 

składania sprawozdań z rozliczenia dotacji. W niniejszej pracy uwzględ-

niono wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Niniejsza praca powstała z myślą o pracownikach urzędów gmin i miast 

wykonujących zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju napędowego oraz producentach rolnych uzysku-

jących zwrot podatku akcyzowego. 

Zapraszam do lektury 

Agata Dzięgiel – Matras 


