
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
W SPRAWIE

ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni
   wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,   w zależności od miejsca
   położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
   oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

-  w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek  do  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta,  w  zależności  od  miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie  od 1 lutego 2019 r.  do 31 lipca 2019 r.  w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2019 r.

* (ustalana będzie na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego
informację  o  liczbie  dużych  jednostek  przeliczeniowych  bydła  będącego
w  posiadaniu  producenta  rolnego  w  ostatnim  dniu  każdego  miesiąca  roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.)

Limit ustala się jako sumę:

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby
100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta  rolnego  określonej  w  ewidencji  gruntów  i  budynków,  według  stanu
na dzień 1 lutego danego roku, oraz 
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby
30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w  posiadaniu  producenta  rolnego  w  roku  poprzedzającym  rok,  w  którym  został
złożony wniosek o zwrot podatku.

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu, jeżeli w okresie 60 miesięcy
poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o zwrot podatku, organ podatkowy
wydał w stosunku do tego producenta, decyzję ostateczną określającą zobowiązanie
podatkowe  z  tytułu  podatku  akcyzowego  lub  podatku  od  towarów i  usług,  kwotę
zwrotu  różnicy  podatku,  kwotę  zwrotu  podatku  naliczonego,  lub  różnicy  podatku
dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa silnikowego, od których nie został
zapłacony   w należytej wysokości podatek akcyzowy lub podatek od towarów i usług.

100 litrów x ilość ha 
użytków rolnych

30 litrów x średnia roczna 
liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła*

Limit zwrotu podatku 
akcyzowego w 2019 
roku


