
 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku- zmiany, nowy wzór 

wniosku 

Uprzejmie informujemy , że od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego 
zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest 
nowością – do chowu lub hodowli bydła. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku ustala się jako sumę: 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego ( w 2019r. 
1,00zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków , wg. stanu 
na dzień 1 lutego danego roku ,oraz  

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019r. 
1,00zł/l), 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 . 

 W 2019 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach: 

 od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 

 od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. 

Do wniosków należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji 
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. ( dot. pierwszego terminu składania 
wniosków) oraz w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. ( dot. drugiego terminu składania 
wniosków). 

Ponadto producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, także w odniesieniu do bydła 
do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego zobowiązani są 
dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje 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. 
Wyżej wymieniony dokument zostanie wydany na wniosek producenta rolnego. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

 1 - 30 kwietnia 2019r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
 1 - 31 października 2019r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, 

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 


