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UZYSKANIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO 

ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek - druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój nr 8 oraz w Biu-

letynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce: Jak załatwić sprawę – Podatki. 

2. Faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

3. Przy składaniu kopii faktur należy przedłożyć oryginały (do wglądu). 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

ul. Szosa Pleszewska 3 

62-820 Stawiszyn 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 

Pokój nr 8 

tel. 62 7528079, e-mail: podatki.oplaty@stawiszyn.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Do 30 dni. 

2. Zwrot podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach: 

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone 

w terminie od dnia 1 lutego do końca lutego; 

2) od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały 

złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydawana jest decyzja administracyjna. 

 
OPŁATY 

Brak. 

 
TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, 

za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 
PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 poz. 1340 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawarte-

go w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018  poz. 

2247). 
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3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2018r. w sprawie 

wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-

rzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466). 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., 

poz. 2096). 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1892). 

 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Wniosek składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierp-

nia do dnia 31 sierpnia danego roku. 

2. Kwota zwrotu podatku akcyzowego zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy. 

 

 

 
 
 
                                                                                                     

 

           
 

 
          

 

 


