
Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2020 

Każdy producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Każdy kto chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji 

rolnej powinien zbierać faktury VAT, następnie: 

 w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 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 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., 

 w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 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 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu 

zwrotu podatku określonego na 2020 r. 

  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.: 

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych 

oraz 

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

  

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 

1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy w Bukowsku. 

  

Dodatkowo rolnik może ubiegać się o zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego  

w związku z hodowlą bydła w gospodarstwie. Aby taki zwrot podatku otrzymać, niezbędne 

jest złożenie w pierwszym terminie składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego w danym 

roku, dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. 

 

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bukowsko, pokój 101 (I piętro). 
 


