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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. - o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Forma załatwienia:

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Września

Sprawę załatwia:

Wydział Podatkowy 
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Stanowisko ds. wymiaru podatku 616404007, 616404010
Stanowisko ds. egzekucji 616404004, 616404006, 616404013
Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek – piątek: 730-1500

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

Aby  uzyskać  zwrot  podatku  akcyzowego  należy  w  wymaganych  terminach  złożyć

prawidłowo wypełniony wniosek  o  zwrot  podatku akcyzowego zawartego  w cenie  oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami.

Do wniosku należy załączyć:

1.oryginały/kopie  faktur  VAT  potwierdzające  zakup  oleju  napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc

złożenia wniosku;

2.dokument  wydany  przez  kierownika  biura  powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i

Modernizacji  Rolnictwa  zawierający  informacje  o  liczbie  dużych  jednostek

przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do

każdej  siedziby  stada  tego  producenta,  w  ostatnim  dniu  każdego  miesiąca  roku

poprzedzającego rok,  w którym został  złożony wniosek o zwrot  podatku,  ustalonej  z

uwzględnieniem  wartości  współczynników  przeliczeniowych  sztuk  bydła  na  duże

jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r.,

na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o

którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i

rejestracji  zwierząt  –  w  przypadku  ubiegania  się  przez  producenta  rolnego  o  zwrot

podatku w odniesieniu do bydła;

3.umowy dzierżawy zawarte z właścicielami dzierżawionych użytków rolnych;

4.decyzje podatkowe, w przypadku, gdy wnioskodawca posiada poniżej 1 ha fizycznego

lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych na terenie Gminy Września, a poza tym jest

właścicielem użytków rolnych na terenie innej gminy niż Września. Użytki rolne położone

na terenie Gminy Września i innej gminy muszą dać powierzchnię przekraczającą 1 ha

fizycznego  lub  1  ha  przeliczeniowego,  tak  by  wnioskodawca  mógł  być  uznany  za

producenta rolnego;
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5.w  przypadku  złożenia  wniosku  przez  pełnomocnika,  do  wniosku  należy  załączyć

pełnomocnictwo;

6.załącznik  do  wniosku  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju

napędowego wykorzystywanego do  produkcji  rolnej  (dane  dotyczące  formy prawnej,

kategorii, PKD).

(W załączeniu)

Sposób   złożenia  :

1. osobiście -  Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1

2. pocztą tradycyjną: 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1

Termin załatwienia sprawy:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:

- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

- od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę

limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.

3. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

-  od dnia 3  kwietnia do dnia 30 kwietnia -  jeżeli  wnioski  o  zwrot  podatku akcyzowego

zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

-  od  dnia  1  października  do  dnia  31  października  -  jeżeli  wnioski  o  zwrot  podatku

akcyzowego zostały złożone terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Poznaniu za

pośrednictwem Burmistrza Września, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:

Opłata skarbowa - od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

(zwolnienie  z  opłaty  skarbowej  przysługuje  jeżeli  pełnomocnictwo  udzielane  jest

małżonkowi,  wstępnemu  –  rodzic,  dziadek,  zstępnemu  –  dziecko,  wnuk,  prawnuk  lub

rodzeństwu).

Uiszcza się na konto UMiG Września (PBS Września 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820).

Informacje dodatkowe:

1. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się

obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji  gruntów i budynków jako użytki  rolne lub

jako  grunty  zadrzewione  lub  zakrzewione  na  użytkach  rolnych  o  powierzchni

przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

2. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania,

zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali

współposiadacze  wyrazili  pisemną  zgodę  (zgoda  będzie  wyrażana  we  wniosku  i  nie
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dotyczy współmałżonków).

3.  W  przypadku  braków  formalnych  bądź  merytorycznych,  wnioskodawca  wezwany

zostanie  do  uzupełnienia  bądź  usunięcia  w/w  braków  w terminie  7  dni  od  otrzymania

wezwania.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej w 2021r., bieżące, menu 23 - BIP - Gmina Września (wrzesnia.pl) 

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku
Migowym  (PJM)  lub  Systemie  Językowo-Migowym  (SJM):  https://bip.wrzesnia.pl/?
bip=2&cid=345&id=8243 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia 27  kwietnia  2016  r.  w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy
Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-
300 Września,

2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: e-
mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków
międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  ustawodawstwem  jest

obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9. Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji

międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Opracował: Kamila Ostrowska-Abramowicz dnia: 10.06.2021 r.

Zaopiniował: Magdalena Kałużna dnia: 10.06.2021 r.

Zatwierdził: Magdalena Kałużna dnia: 10.06.2021 r.
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