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WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z późn. zm.).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Każdy rolnik , który chce otrzymać część pieniędzy wydanych na olej napędowy powinien:
- w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z
fakturami VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika urzędu gminy
lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za
okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w I terminie
- w terminie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z
fakturami VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika urzędu gminy
lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za
okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w II terminie
III. OPŁATY:
Brak.
IV. CZAS REALIZACJI:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art.5 ust 1
następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia - jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od dnia
1 lutego do ostatniego dnia lutego,
- od października do 31 października – jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1
sierpnia do dnia 31 sierpnia.
V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Nr pokoju: 1
Nr telefonu: 61 44 33 920
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza
Wielichowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu:
Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym,
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i
posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu,
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili
pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
VIII. FORMULARZE I WNIOSKI:

Załącznik nr 1: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Opracował:

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
Insp. ds. podatku od
środków transportowych Sławomira Pikosz
i obsługi kasy

Zaopiniował:

Radca Prawny

Tymoteusz Płonka

Zaakceptował:

Sekretarz

Ewa Kasperska

Zatwierdził:

Burmistrz

Honorata Kozłowska

UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

PODPIS

