
INFORMACJA 

W terminie od  1 lutego 2021 r. do 1 marca  2021 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021r. 

  

 Limit zwrotu podatku w 2021r. wynosi: 

100,00 zł  *  ilość ha użytków rolnych  oraz 

30,00 zł  * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła 

   

Producent rolny, który hoduje bydło i chce skorzystać z dodatkowego limitu do wniosku 
załącza zaświadczenie o średniorocznej liczbie bydła w przeliczeniu na duże jednostki 
przeliczeniowe.  Zaświadczenie to wydaje ARiMR. 

  

Wzór wniosku dostępny na stronie www.gminachodziez.pl 

 i w Urzędzie Gminy w Chodzieży 

   

Pieniądze wypłacane będą w terminie:  1 - 30 kwietnia 2021 r.   

  

We wniosku proszę wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być 
przekazane pieniądze. 

  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2188). 
 

W załączeniu: 

1. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku. 

2. Wzór wniosku akcyza. 
3. Załącznik nr 1 - Zestawienie dołączonych faktur VAT (lub ich kopiami) do wniosku o 

zwrot akcyzy. 



4. Załącznik nr 2 - Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

5. Klauzula informacyjna. 

 



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorz Puda
informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na 

olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 
2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

 w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2021 r. 

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:
100,00  zł * ilość ha użytków rolnych

oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy 

podany we wniosku.



Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

1. W 2021 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego 

ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego 

producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu 

określonego na 2021 r., w dwóch terminach, tj. 

a)  od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku 

akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju 

napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

b) od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku 

akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju 

napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

  W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, 

do wniosku o zwrot podatku dołącza się również 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, 

ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże 

jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła 

w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany 

przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym.

3.  Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar 

gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty 

zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 



przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 

niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot 

podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali 

współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy 

współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we 

wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, 

urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny 

edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala 

się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur 

VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. 

(Dz. U. poz. 2435), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 

oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu 

producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według 

stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

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

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

http://www.minrol.gov.pl/


 8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku 

akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9.   Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

a) 1- 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 

b) 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we 

wniosku.



 

Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Gminy Chodzież, reprezentowany przez 
Wójta Gminy Chodzież, z siedzibą ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, email: 
sekretariat@gminachodziez.pl; Tel. 0672821608 . 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Chodzież jest Pan Bartosz Pawelczyk, dane 
kontaktowe: tel: 792 304 042; email: inspektor@rodo-krp.pl 

3. Zbieranie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO) jest niezbędne do 
wypełnienia następujących celów:  

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c), 
• do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit.e).  
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
4. Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach: ( tutaj także 

należy określić  
• z uwzględnieniem przepisów prawa,  
• w sytuacjach, gdy jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów 

administratora, 
•  za wyraźną zgodą podmiotu, którego dane dotyczą. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U. 
z 2011r. nr 14 poz. 67) oraz w oparciu o zapisy umowy wymienionej w pkt. 3 . 

7. Każdej osobie przysługuje prawo do : 
• dostępu do treści swoich danych osobowych 
• ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
• cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody). 

8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych kiedy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO 

9. Podanie danych jest: 
• obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, 
• dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

Administrator Danych Osobowych 

          /-/ Kamila Szejner  
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