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

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 10 marca 2006r.  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019 poz. 
2188 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 2017 poz. 1892 z 
późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. 
U. 2019 poz. 1133 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2019 poz. 2523 z 
późn. zm.) 

 

Wymagane dokumenty: 

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

2. Załączniki:  

 Faktury VAT albo ich kopie  potwierdzone  za zgodność z oryginałem przez 
upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku      

 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny 
podlega wpisowi do tego rejestru. 

Opłaty: 
Za wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami nie pobiera się opłaty 
skarbowej. 

Termin załatwienia: 
Wydanie przez Wójta Gminy decyzji ustalającej  wysokość zwrotu podatku 
akcyzowego – w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku  

Sposób załatwienia sprawy; Złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminach od dnia 
1 luty do 28 luty i od dnia 1sierpnia do 31 sierpnia danego roku.  

Miejsce złożenia dokumentów 

Urząd Gminy Bojszowy 
Referat Finansowy i Podatków 
ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
tel.32/ 218 93 66 wew. 181 
 
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30 – 14.00 



Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie zwrotu podatku  akcyzowego stronie przysługuje prawo 
wniesienia odwołania za pośrednictwem Wójta Gminy Bojszowy do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Katowicach  w terminie 14 dni od daty  doręczenia decyzji 
stronie.  

Wzory dokumentów: 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 

 
    

 

 
 


