INFORMACJA
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w 2011 r.
Producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006
r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379).
I. Producentami rolnymi są:
 osoby fizyczne ,
 osoby prawne,
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
II. Producent rolny (rolnik) w ciągu całego roku kalendarzowego moŜe zakupić dowolną ilość oleju
napędowego do produkcji rolnej (na fakturę VAT), z tym Ŝe zwrot podatku akcyzowego przysługuje
mu w ramach rocznego limitu, który liczy się następująco:
A x 86 x B = C
gdzie:
A – podatek akcyzowy zawarty w cenie 1 litra oleju napędowego – w 2011 r. to 0,85 zł,
86 – maksymalne zuŜycie oleju napędowego na 1 hektar uŜytków rolnych,
B – ilość hektarów uŜytków rolnych producenta rolnego,
C – wyliczona w złotówkach wysokość rocznego limitu producenta rolnego,
We wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny wpisuje powierzchnię uŜytków rolnych,
będących w jego posiadaniu określonych w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1
kwietnia danego roku, ale bez :
 powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego na których zaprzestał produkcji rolniczej (są to
grunty co do których rolnik uzyskał decyzję podatkową Wójta Gminy o wyłączeniu z produkcji
rolnej),
 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niŜ działalność rolnicza (na
przykład na działalność w zakresie wyrobu palet drewnianych, prowadzenia tartaku itp.).
Rada Ministrów określa corocznie stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego.
Przykład 1.
Producent rolny posiada - według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku zgodnego z ewidencją
gruntów i budynków - gospodarstwo rolne o powierzchni 3,20 ha fizycznych, składające się z
następujących uŜytków rolnych : gruntów ornych o pow. 1,20 ha, pastwisk o pow. 0,80 ha, łąk o
pow. 0,50 ha, sadów o pow. 0,10 ha, gruntów pod stawami o pow. 0,30 ha, rowów o pow. 0,10 ha,
gruntów zabudowanych na pastwisku klasy III o pow. 0,20 ha. Producent rolny oprócz prowadzenia
działalności rolniczej, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie komisu samochodowego i skupu
palet drewnianych – i na te cele przeznaczył 1,15 ha powierzchni. Zatem : 3,20 ha - 1,15 ha =
2,05 ha. Podstawę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowić
będzie powierzchnia 2,05 ha.
Przykład 2.
Producent rolny posiada - według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku zgodnego z ewidencją
gruntów i budynków – 3 ha uŜytków rolnych i w ciągu roku zakupił łącznie 120 litrów oleju
napędowego.
Roczny limit wynosi :
0,85 zł x 86 x 3 ha = 219,30 zł.
Wartość podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego wynosi :
0,85 zł x 120 litrów = 102 zł.
Producent rolny otrzyma w ciągu roku zwrot podatku akcyzowego w wysokości 102 zł.

Przykład 3.

Producent rolny posiada - według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku zgodnego z ewidencją
gruntów i budynków – 3 ha uŜytków rolnych i w ciągu roku zakupił łącznie 258 litrów oleju
napędowego.
Roczny limit wynosi :
0,85 zł x 86 x 3 ha = 219,30 zł.
Wartość podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego wynosi :
0,85 zł x 258 litrów = 219,30 zł.
Producent rolny otrzyma w ciągu roku zwrot podatku akcyzowego w wysokości 219,30 zł.
Przykład 4.
Producent rolny posiada - według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku zgodnego z ewidencją
gruntów i budynków – 3 ha uŜytków rolnych i w ciągu roku zakupił łącznie 450 litrów oleju
napędowego.
Roczny limit wynosi :
0,85 zł x 86 x 3 ha = 219,30 zł.
Wartość podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego wynosi :
0,85 zł x 450 litrów = 382,50 zł.
Producent rolny otrzyma w ciągu roku zwrot podatku akcyzowego w wysokości 219,30 zł, czyli nie
więcej niŜ przysługujący mu roczny limit.
III. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego naleŜy składać w urzędach gmin w tych gminach, na
terenie których połoŜone są grunty gospodarstw rolnych, raz lub dwa razy w roku w następujących
terminach:
 od 1 marca do 31 marca – i wtedy naleŜy załączyć faktury VAT z zakupu oleju napędowego z
lutego i stycznia danego roku, oraz faktury z roku poprzedniego: z grudnia, listopada,
października i września;
 od 1 września do 30 września – i wtedy naleŜy załączyć faktury VAT z zakupu oleju napędowego
z sierpnia, lipca, czerwca, maja, kwietnia i marca tego roku.
Zatem zawsze do wniosku naleŜy dołączyć faktury VAT za olej napędowy zakupiony w okresie
6 miesięcy poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku.
JeŜeli producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, to do wniosku dołącza
równieŜ odpis z tego rejestru.
JeŜeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na
podstawie wniosku złoŜonego w marcu, to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku we
wrześniu.
IV. Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie decyzji administracyjnej wójta (burmistrza)
właściwego ze względu na miejsce połoŜenia gruntów gospodarstwa rolnego w terminach:
 od 1 maja do dnia 31 maja – jeŜeli wniosek o zwrot podatku został złoŜony w terminie od
 1 marca do 31 marca,
 od 1 listopada do 30 listopada – jeŜeli wniosek o zwrot podatku został złoŜony w terminie od
 1 września do 30 września.
Z tym, Ŝe jeŜeli producent rolny złoŜy wniosek raz w roku, to wypłata nastąpi teŜ raz w roku w
którymś z wyŜej wymienionych terminów.
Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w sposób wskazany przez producenta rolnego we wniosku - albo
gotówką w kasie Urzędu Gminy - albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego.
V. JeŜeli grunty gospodarstwa rolnego znajdują się w posiadaniu kilku producentów rolnych
(współposiadanie), to z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego moŜe wystąpić tylko jeden
współposiadacz – reszta współposiadaczy musi w tym wniosku wyrazić na to pisemnie zgodę.
Pisemna zgoda nie dotyczy współmałŜonków.
VI. Wnioski o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.
VII. Wnioski o zwrot podatku, oraz wszelką informację i pomoc w ich wypełnieniu moŜna uzyskać
w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku ul. Kościuszki 23 - pokój 109 (pierwsze piętro).
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