
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. 

 

Wymagane dokumenty 

1. wniosek o przyznanie świadczenia - refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej 

faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 

31.12.2023 do odbiorcy paliw gazowych 

2. faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie 

wskazanym we wniosku, 

3. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną w pkt 2. 

Inne informacje 

1. Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających 

urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 

r. podatku VAT na gaz ziemny. 

2. Wniosek składa w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

składającej wniosek. 

3. Przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

4. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej 

faktury za okres objęty wnioskiem. 

5. Termin składania wniosku: w dowolnym czasie w 2023 r. jednak nie później niż do 

29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej 

dostarczenie paliw gazowych. 

6. Osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) to osoba w gospodarstwie 

domowym, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę 

paliwa. 

7. Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie 

domowym w przypadku gdy: 

a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi 

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie: 

- jednoosobowym nie przekracza 2100 zł 

- wieloosobowym nie przekracza 1500 zł. 

8. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo 

po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł 

ogrzewania. 



Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie: 

• od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa 

domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok,  

w którym złożono wniosek tj. za 2021 r., 

• od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa 

domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 

złożono wniosek tj. za 2022 r. 

Gdzie i jak złożyć wniosek? 

 

Osobiście 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kartuska 23 

83-304 Przodkowo 

 

Za pośrednictwem poczty na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kartuska 23 

83-304 Przodkowo 

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez 

wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie 

podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT: 

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-

zaufany/. 

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez 

stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne. 

przy użyciu aplikacji mObywatel 

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę: 

https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1  

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy 

wniosek. 
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