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W związku z pismem z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak SGiPW/68/2020 w sprawie usprawnień 

organizacyjnych w obliczu panującej epidemii, uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są 

intensywne prace mające na celu usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, 

w tym wprowadzenie elektronicznego wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. 

Po wdrożeniu projektowanych zmian, przeanalizowana zostanie zasadność wprowadzenia 

elektronicznych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że producent rolny ubiegający się o zwrot podatku 

akcyzowego powinien złożyć wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu 

na miejsce położenia gruntów będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu w terminach:

- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz

- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem 

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), zawierający informacje, o jakich mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ww. ustawy 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), oraz załączyć:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

2) 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., 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 2019 r. poz. 1149, z późn. zm.) – w przypadku ubiegania się przez producenta 

rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. 

Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. Na fakturach 

upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta 

umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego".

Po umieszczeniu ww. adnotacji producent rolny może odebrać oryginały faktur w celu  

uwiarygodniania dokonanego zakupu do innych rozliczeń , a w urzędzie gminy lub miasta pozostawić 

ich kopie.

Z poważaniem

Ryszard Kamiński

Podsekretarz Stanu
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