
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA 
GAZOWE*) W 2023 ROKU 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 

w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej 

z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. 

do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. 

Zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne przez *)paliwa 

gazowe rozumie się gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz 

ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci 

gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia. 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE 

Refundacja przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, tj. osobie 

fizycznej z którą została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego: 

1)  którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają: 

-  2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, 

- 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym 

2) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia 

grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo 

energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której 

mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 

1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego 

źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

 



Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i 

gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią 

spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią 

zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

Mieszkańcy gminy Oleśnica składają wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa 

gazowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Wniosek należy złożyć w 

terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych 

w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP. Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa 

gazowe za ostatnią fakturę roku 2023 należy złożyć nie później niż do dnia 29.02.2024 r., nie  

przekraczając przy tym 30 dniowego terminu złożenia wniosku  od daty otrzymania faktury. 

 

W przypadku wniosku złożonego w okresie: 

- od 02.01.2023 r. do 31.07.2023 r. – dochód gospodarstwa domowego ustalany  jest na 

podstawie dochodów osiągniętych w 2021 roku, 

- od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r. – dochód gospodarstwa domowego ustalany  jest na 

podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku. 

 

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć: 

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych (rozliczoną fakturę przez dostawcę paliwa 

gzowego) obejmującą okres dotyczący wniosku, 

- dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę. 

 

Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-

wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/. 

 

 

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI  

Kwota refundacji stanowi równowartość podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury 

dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

 

 



 

ROZSTRZYGNIĘCIE WNIOSKU I TERMINY WYPŁAT 

Na wskazany we wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe 

adres mailowy zostanie wysłana informacja o przyznaniu refundacji (przyznanie refundacji nie 

wymaga wydania decyzji). Jeśli wnioskodawca nie wskazał adresu mailowego, informację o 

przyznaniu refundacji podatku VAT może odebrać osobiście. 

 

Wypłata refundacji podatku VAT dokonywana będzie na rachunek bankowy podany przez 

osobę wnioskującą we wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa 

gazowe w 2023 roku. 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 

3, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od 7:00 do 15:00, natomiast w środy – od 7:00 do 

17:00, telefonicznie pod numerem 71 715 68 88, 530 061 671. 
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