
 

 

 

    Karta informacyjna 

Opis sprawy/zadania Przyjmowanie wniosków wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju 

napędowego 

Kogo dotyczy Osoby fizyczne i osoby  prawne 

Wymagane dokumenty Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej oraz faktury VAT, albo ich kopie 

potwierdzone przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy za zgodność  

z oryginałem  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie  

6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od dnia 1 lutego 

do dnia 28 lutego i od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku 

Formularze/wnioski  

do pobrania 

Referat Finansowo-Podatkowy – pokój 7 

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 

Opłaty Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Referat Finansowo-Podatkowy 

Renata Hutniczak pokój nr 7 

e-mail: r.hutniczak@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 107 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek- czwartek 7.30 - 16.00, piątek 7.30 - 13.30 

Miejsce składania 

dokumentów 

Wniosek można złożyć: 

1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja,  

              34-222 Zawoja 1307 

2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Termin załatwienia sprawy Decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie  

30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje  

w terminach: 

Od dnia 2 kwietnia do dnia 30 kwietnia  – jeżeli wniosek o zwrot podatku został 

złożony w terminie od 1 lutego  do 28 lutego. 

Od dnia 1 października do dnia 31 października  – jeżeli wniosek o zwrot 

podatku został złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.   

Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 

produkcji rolnej /Dz. U. 2018 poz. 2247/ 

Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – odwołanie  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 30-048 Krakowie  

ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawoja 

Uwagi i dodatkowe 

informacje 

Wszelkie informacje dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego udzielane są w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 9 

lub pod nr. tel. (33) 8775-051, (33) 8775-006, (33) 8775-400 wew. 107 

Fax. (33) 8775-015 
 

 

Opracował: (imię i nazwisko) Renata Hutniczak, data 01.02.2019r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Dariusz Gancarczyk data 01.02.2019r. 
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34-222 Zawoja 1307 

Tel.(33) 8775-006,   

(33) 8775-400, (33) 8775-051 

Fax. (33) 8775-015 

sekretariat@zawoja.ug.pl 

http://zawoja.ug.pl/ 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków  

o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

 w cenie oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej 

/karta usług/ 

 


