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I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
Decyzja administracyjna

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WY-
KONANIA USŁUGI:
1. Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego.
2. Załączniki:
    - Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (oryginały lub potwierdzone za 
       zgodność kopie);
    -  Odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  -  w przypadku,  gdy producent  rolny podlega     
      wpisowi do rejestru;
W przypadku braku kompletu dokumentów producent rolny zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularz Karty Informacyjnej Usługi oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Podegrodzie (www.podegrodzie.pl w zakładce „Wnioski i formularze” oraz w Urzędzie Gminy Po-
degrodzie – Referat administracji i spraw obywatelskich /parter/.

Wniosek wraz z załącznikami  należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Biurze Obsługi  Klienta 
(Urząd Gminy Podegrodzie, parter) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Brak (zwolnione od opłaty skarbowej - poz. 53, pkt. 6 w części I Załącznika do ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
W przypadku wniosku o zwrot oryginałów faktur złożonego w trakcie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku – potwierdzenie za zgodność z oryginałem – 5 zł od strony (poz. 4 część II załącznika ww.  
ustawy).
W przypadku wniosku o zwrot oryginałów faktur złożonego po zakończonym postępowaniu – brak 
opłaty.

IV. INFORMACJA NT. TERMINU WYKONANIA USŁUGI:
Terminy składania wniosków:
- od dnia 1 lutego danego roku do dnia ostatniego dnia lutego danego roku producent rolny może zło-
żyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub potwierdzonymi kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do 31 stycznia danego 
roku;
- od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku producent rolny może złożyć wnio-
sek wraz z fakturami VAT (lub potwierdzonymi kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 lutego danego roku do 31 lipca danego roku.

http://www.podegrodzie.pl/


Limit zwrotu podatku w danym roku stanowi: iloczyn liczby 86 * ilość ha użytków rolnych * wyso-
kość stawki zwrotu podatku akcyzowego (określonej rozporządzeniem Rady Ministrów).

Wypłata kwoty zwrotu podatku następuje gotówką w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez producenta rolnego we wniosku, w następujących terminach:
- 1 - 30 kwietnia danego roku w przypadku wniosków złożonych w lutym danego roku;
- 1 - 31 października danego roku w przypadku wniosków złożonych sierpniu danego roku.

V. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
W siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie - Referat administracji i spraw obywatelskich - kierownik 
/parter/ - osobiście lub telefonicznie.

VI. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWA-
NIE:
Wysyłka Pocztą Polską lub przez Gońca.

VII. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
30 dni od dnia złożenia wniosku

VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednic-
twem tut. organu podatkowego (tj. Wójt Gminy Podegrodzie) w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji.

IX. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Zespół Finansowo – Budżetowy
Telefon: /18/ 445-90-33 wew. 77
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

X. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Agnieszka Pacholarz - Skarbnik
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

XI. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Elżbieta Czepelak – Podinspektor ds. finansowo – budżetowych i należności cywilno - prawnych
Telefon: /18/ 445-90-33 wew. 77
E-mail: ela.czepelak@podegrodzie.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

XII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 roku Nr 52, poz. 379 z późn.  
zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. roku w sprawie 
wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2012, poz. 87);



3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr na dany rok  kalendarzo-
wy; Na rok 2012 stawka wynosi 0,95 zł/1litr – (Dz. U. z 2012 Nr 5, poz. 19);

XIII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
02.04.2013r.

XIV. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Elżbieta Czepelak – Podinspektor ds. finansowo – budżetowych i należności cywilno - prawnych
Telefon: /18/ 445-90-33 wew. 77
E-mail: ela.czepelak@podegrodzie.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


