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                                                                       KARTA INFORMACYJNA  Nr   FFP.I/21   
ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO  W  CENIE  OL EJU 

NAPĘDOWEGO  ZUŻYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ 
Komórka odpowiedzialna: Referat Podatków
Osoba właściwa                    
do załatwienia sprawy:

Pani Danuta Ościk

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
parter, pok. Nr 3 

Telefon: 44 6854457
Podstawa prawna: � Ustawa  z  dnia  10  marca  2006  r.  o  zwrocie  podatku  akcyzowego  zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 
2015 r., poz. 1340 ze zm.)

Forma wnoszenia podania: Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty: - Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego  pracownika  Urzędu  Miasta,  stanowiące  dowód  zakupu  oleju 
napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

Formularze do pobrania: Formularz wniosku
Opłaty: Brak 
Forma załatwienia 
sprawy:

Decyzja

Termin załatwienia 
sprawy:

W  terminie  do  1  miesiąca  do  złożenia  kompletnego  wniosku  wydawana  jest 
odpowiednio:  decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego lub  decyzja w sprawie 
odmowy zwrotu podatku akcyzowego.

Tryb odwoławczy: Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Piotrkowie 
Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska,  w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:  Wniosek składa się w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego i od 1 do 31 sierpnia 
danego roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie 6 miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

  Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
− od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wiosek o zwrot został złożony w 
terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

− od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wniosek o zwrot został 
złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.


