
 
 

Cel szkolenia: 

  

Przedstawienie problematyki zwrotu 

podatku akcyzowego producentom 

rolnym w świetle obowiązujących 

przepisów, w kontekście składanych 

wniosków w II półroczu 2022 roku. 

 

Istota szkolenia:  

 

Procedura zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej realizowana jest w 

oparciu o regulacje kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Celem szkolenia jest również 

kompleksowe omówienie 

konstrukcji zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym 

oraz bieżących problemów 

związanych z jego realizacją, z 

uwzględnieniem najnowszego 

orzecznictwa NSA i WSA oraz 

stanowisk prezentowanych przez 

Ministerstwo Rolnictwa. 
 

Adresaci: 

 
Pracownicy urzędów gmin i urzędów 

miast, którym powierzono obowiązki 

w zakresie orzecznictwa związanego 

ze zwrotem producentom rolnym 

podatku akcyzowego oraz osoby 

zainteresowane przedmiotowym 

tematem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 06 WRZEŚNIA 2022 r. 
 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM 

ROLNYM W II PÓŁROCZU 2022 ROKU 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Zakres podmiotowy stosowania ustawy. 

2. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy. 

3. Stawka zwrotu w 2022 roku – podstawa prawna. 

4. Olej napędowy, czyli jaki olej. 

5. DJP, czyli duże jednostki przeliczeniowe. 

6. Zmiany wprowadzone w zakresie wielkości limitu (zmiana 

ustawy z 2021 roku). 

7. Uprawnienia Ministra Rolnictwa w zakresie monitorowania 

podatku akcyzowego. 

8. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego; braki formalne, 

walidacja stwierdzonych nieprawidłowości; zakres stosowania 

przepisów KPA. 

9. Postępowanie dowodowe. 

10. Limit zwrotu w 2022 roku : 

a) postępowanie w zakresie zwrotu w II półroczu 2022 r. , w tym: 

b) załączniki do wniosku „lutowego”, 

c) analiza faktur i innych dokumentów dot. zwrotu w II półroczu 

2022 r. 

d) zwrotu analiza faktur, w tym analiza faktu dot. innych osób, 

adnotacje urzędowe na fakturach; 

e) terminy administracyjne w II półroczu 2022 roku: przyjmowania 

wniosków z załącznikami, postępowanie dowodowe, zasada 

ostatniego słowa przed wydaniem decyzji, czas wydawania decyzji 

oraz wypłacania orzeczonej kwoty zwrotu; 

f) elementy składowe decyzji limitowej. 

g) odpowiednie stosowanie przepisów KPA 

11. Zbycie i inne zmiany w stanie posiadania gruntów. 

12. Prawna możliwość zmiany limitu. 

13. Metryka sprawy administracyjnej w zakresie zwrotu akcyzy 

rolnej oraz metryka sprawy administracyjnej w zakresie 

zwrotu podatku akcyzowego. 

14. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa. Postępowanie w 

sprawie zwrotu kwoty nadpłaconej oraz kwoty pobranej 

nienależnie, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym 

zakresie. 

15. Wątpliwości w stosowaniu obowiązujących przepisów.  

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 06 września 2022 r.  

Początek szkolenia: 09.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:  
 

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów 

podyplomowych: skarbowość i podatki; Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o 

integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w 

zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  

Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor 

wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów 

Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów 

Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli 

gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 

b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, 

długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu 

terytorialnego. Autor książki wydanej w 2006 r. „Zwrot podatku 

akcyzowego – Przepisy – Komentarz – Wzory pism” – wyd. Bank 

Modułów Kształceniowych „BMK” S.C. Warszawa 2006 r. oraz książki 

wydanej w 2019 roku przez ODDK Gdańsk pt. Zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej. Wzory pism i decyzji (z suplementem 

elektronicznym). 

 

Cena: 350 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.

 

mailto:biuromatmar1@gmail.com

