
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU 

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

 

BURMISTRZ PARCZEWA 

informuje: 

 

Każdy  ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 

używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. 

 

Limit zwrotu w 2019 roku wynosi: 

100,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych  

oraz  

30,00 zł  x  średnia roczna liczba dużych  

jednostek przeliczeniowych bydła 

 

 w terminie od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku należy złożyć 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej według wzoru ogłoszonego w drodze 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r 

(Dz.U. Z 2018r poz. 2466), w zależności od miejsca położenia gruntów 

rolnych do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wraz                            

z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 

od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku, 

 

 w terminie od 1 sierpnia 2019 roku do 2 września 2019 roku należy złożyć 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej według wzoru ogłoszonego w drodze 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r 

(Dz.U. Z 2018r poz. 2466), w zależności od miejsca położenia gruntów 

rolnych do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wraz                          

z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 

od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku. 

 

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej roczny limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę: 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki podatku podatku na 1 litr oleju napędowego, 

liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów                          



i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku, 

oraz 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, 

liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych 

bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, 

w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.  

 

INSTRUKCJA DLA PRODUCENTÓW BYDŁA - SPOSÓB OBLICZANIA ŚREDNIEJ 

LICZBY BYDŁA W UBIEGŁYM ROKU, WSTAWIANEJ DO WNIOSKU O ZWROT 

AKCYZY 

 

Należy wykonać poniższe działania: 

1) przeliczyć liczbę bydła oznakowanego, posiadanego na terenie gminy na koniec każdego 

miesiąca, od stycznia do grudnia 2018 roku z zastosowaniem poniższych współczynników 

przeliczania, zawartych w tabeli; 

2) zsumować wyniki powyższego przeliczania i sumę podzielić przez 12; 

3) otrzymany wynik wpisać do oświadczenia zawartego w części IV wniosku o zwrot podatku. 

 

Do wniosku należy dołączyć (oprócz faktur z zakupu oleju napędowego z okresu 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc składania wniosku) informację kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 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. 

  

WSPÓŁCZYNNIKI  PRZELICZENIOWE SZTUK  BYDŁA  NA  DUŻE JEDNOSTKI  

PRZELICZENIOWE 

 

Grupa technologiczna zwierząt  

 

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na 

duże jednostki przeliczeniowe  

 

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku  0,36 

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca  0,9 

Buhaje powyżej 18 miesiąca  1,4 

Cielęta do 6 miesiąca  0,15 

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku  0,3 

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca  0,8 

Krowy  1 

 


