Informacja o zwrocie podatku akcyzowego.

PODATEK AKCYZOWY w 2019 roku
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa
się 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 współposiadania, zwrot
podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. – 100 litrów.

Limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła – 30 litrów.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019r

- 1 zł.

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz wypłata zwrotu podatku
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akcyzowego

Producenci rolni mogą składać wnioski (Urząd Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 60 A, budynek
B, I piętro, pokój B2 i B3) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a/ od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej, w przypadku bydła – rolnik dołącza dokument z ARiMR - w okresie od
1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.

b/ od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej, w przypadku bydła – rolnik dołącza dokument z ARiMR - w okresie
od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r
.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w
terminach :

1. od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w
terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku
zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
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UWAGA!

Nowy wzór wniosku obowiązujący od 2019 roku w załączniku:

Do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze trzeba dołączyć imienne faktury VAT na zakup
oleju napędowego przez ostatnie 6 miesięcy oraz oświadczenie o powierzchni posiadanych i
dzierżawionych użytków rolnych.

Druga z najważniejszych zmian to możliwość otrzymania dodatkowej dopłaty do paliwa
rolniczego za chów lub hodowlę bydła. Tutaj środki za paliwo rolnicze, jakie otrzyma
gospodarstwo utrzymujące bydło, będą wyliczane jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON (1zł
w roku 2019), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP)
bydła, które utrzymywał rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Hodowcy bydła będą musieli przedstawić dodatkowo dokument z biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. zaświadczenie zawierające informację o liczbie
DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

Wzór wniosku dostępny w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji
pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Wniosek do ARiMR

Wniosek - wersja edytowalna
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Wniosek
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