
Zwrot podatku akcyzowego 
   
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej powinien zbierać faktury VAT 

• w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 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 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., 

• w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 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 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2019 r 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych 
oraz 
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku. 
 

 Pobierz plik:PDF  Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku 
Rozmiar :0.15MB 
 
 

 Pobierz plik:PDF  Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
Rozmiar :0.85MB 
 
 

 Pobierz plik:PDF  Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
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 Pobierz plik:PDF  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) 
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 Pobierz plik:PDF  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku 
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Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa 
rolniczego 
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