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Zwrot podatku akcyzowego 2022 rok II półrocze
Burmistrz Sędziszowa informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać
faktury VAT.
●

w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Sędziszowa
jeżeli grunty rolne położone są na terenie gminy Sędziszów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego
na 2022 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm), do wniosku o
zwrot podatku dołącza się:
1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego 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, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1542) – w
przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
W przypadku posiadania przez producenta rolnego kilku siedzib stada, położonych na terenie kilku gmin, producent rolny
powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na
miejsce położenia siedziby stada będącego w posiadaniu tego producenta dołączając do każdego wniosku dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie
dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Punkt informacyjny, poziom – 1 (minus jeden), budynek A oraz do
pobrania poniżej w załącznikach.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego

Załączniki:
Nazwa pliku

Typ pliku Rozmiar

Klauzula_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

116.68 KB

OŚWIADCZENIE - Akcyza.

226.33 KB

OŚWIADCZENIE Akcyza.

17.98 KB

Oświadczenie..

12.81 KB

Oświadczenie

185.82 KB

Wzór wypełnienia wniosku 2022 r.

3.61 MB

Wzór_wniosku_akcyza

871.24 KB

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego
Podmiot publikujący Urząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył

Aneta Lisowska - Inspektor

Publikujący

Damian Kondrak - Informatyk 2022-08-01 11:44

Modyfikacja

Damian Kondrak - Informatyk 2022-08-01 15:03

Zwrot podatku akcyzowego

2022-08-01

