
Zwrot podatku akcyzowego 

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 

lutego do dnia 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zaręby Kościelne o 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 

ramach limitu określonego na 2021 rok.      

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie 

wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami: 

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej (wniosek w załączniku) 

 dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w 

posiadaniu producenta rolnego; 

 faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 

2021 r.; 

 Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta 

pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD (oświadczenie w załączniku; 

 Klauzula RODO ( klauzula w załączniku); 

 Aktualne umowy dzierżaw; 

Formularz wniosku wraz z klauzulą RODO i oświadczeniem o prowadzeniu działalności rolniczej dostępny 

jest w siedzibie Urzędu Gminy. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na podanie prawidłowego numeru konta bankowego, na który 

będzie dokonywany zwrot.            

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 

15.30 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne w pokój nr 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca 

się składanie wniosków przez producentów według zamieszczonego harmonogramu od 01.02.2021 do 

01.03.2021.                                                                                 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalony jako suma: 

•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz 

powierzchni użytków rolnych, 

•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby  30 oraz średniej 

rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła  

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej w 2021 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju. 

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1 - 30 kwietnia 2021 r. 

  



Harmonogram składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej według wyznaczonych dni 

dla poszczególnych sołectw.  

miejscowość I termin II termin 

Budziszewo, Świerże Kiełcze 01.02.2021 17.02.2021 

Chmielewo 02.02.2021 18.02.2021 

Gaczkowo, Rawy Gaczkowo, 03.02.2021 19.02.2021 

Gąsiorowo, Pułazie, Uścianek Wielki 04.02.2021 22.02.2021 

Grabowo, Kietlanka, Świerże Kolonia, 

Zaręby Leśne 

05.02.2021 22.02.2021 

Kosuty, Kępiste Borowe, Rostki Daćbogi 08.02.2021 23.02.2021 

Nienałty Brewki, Nienałty Szymany, Zaręby 

Kościelne 

09.02.2021 24.02.2021 

Pętkowo Wielkie, Zgleczewo Panieńskie, 

Zgleczewo Szlacheckie 

10.02.2021 25.02.2021 

Skłody Piotrowice, Skłody Stachy, Skłody 

Średnie 

11.02.2021 26.02.2021 

Świerże Kończany, Świerże Zielone, Świerże 

Panki 

12.02.2021 26.02.2021 

Zakrzewo Kopijki, Zakrzewo Wielkie 15.02.2021 01.03.2021 

Nowa Złotoria, Stara Złotoria, Kańkowo-

Piecki, Niemiry 

16.02.2021 01.03.2021 

 

 


