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Karta usług 
REFERAT PODATKOWY I BUDŻETOWY 

Urząd Gminy Mszana Dolna 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego 
do produkcji rolnej w roku 2013 

Wersja 4 
Kategoria spraw  Referat podatkowy i budżetowy 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Maria Wiewiórka – Inspektor 
Danuta Pajdzik –   Inspektor 
Renata Krzysztof – Inspektor 
Stanisława Michalak - Inspektor 
I Piętro pok. Nr. 22-23 
tel: 183319801, 183319809 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
I Piętro, pok. Nr 22-23, 
tel: 18 3310009 wew.601, 609 
tel: 183319801, 183319809 
fax:185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl  
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

 
 
Wymagane dokumenty 

Ø Wypełniony wniosek, 
Do wniosku należy dołączyć: 

· Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego, 

· Umowę dzierżawy jeżeli wnioskodawca jest dzierżawcą gruntów 
rolnych. 

Informacje o opłatach Brak 

Obowiązujące terminy 30 dni od dnia złożenia wniosku 
Tryb odwoławczy Na wydaną decyzję służy stronom zażalenie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta 
Gminy Mszana Dolna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Dodatkowe informacje Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na 
olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć 
wniosek do wójta o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu 
zwrotu określonego na 2013 r., w dwóch terminach, tj. 

· w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, z oryginałami faktur VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 
stycznia 2013r., 

· w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy  
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z oryginałami faktur 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2013r. do 31 lipca 2013r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2013r. 
Kwota zwrotu wypłacana będzie w terminach: 
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym 
terminie, 
1- 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim 
terminie 
Gotówką w kasie urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku. 

Podstawy prawne/ 
procedury 
 
 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 
2006r.Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) 
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