
 
ZAWIADOMIENIE 

 

 
Urząd Gminy Wilkołaz informuje, od  dnia 3 lutego  2020 r. do 2 marca 2020 r.  zgodnie  z 

załączonym harmonogramem można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Kwotę zwrotu podatku 

akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej 

wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra  z tym, że kwota zwrotu podatku nie może 

być wyższa niż suma: 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 

oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, 

wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego 

roku, oraz 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l),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. 

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano 

produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 

rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów przyzna  na wniosek producenta        

w drodze decyzji zwrot podatku. Wypłata nastąpi w terminie od 01- 30 kwietnia 2020 r. 

Do wniosku ( nowy wzór wniosku  od 2019 r. ) o zwrot podatku  akcyzowego dołącza się: 

1. Faktury Vat za okres od  01-08-2019 r.   do 31 -01-2020 r. 

2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR  zawierajacy informację 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 

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

wartości współczynników przeliczenioowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Kierownik 

biura powiatowego ARiMR  na wniosek producenta wydaje   dokument o którym mowa w punkcie 2. 

3. Oświadczenia (do pobrania na stronie intrenetowej U.G oraz pokoju nr.16) 

 właścicieli gruntów wyrażających zgodę  na  zwrot  podatku akcyzowego  dla dzierżawcy ( dotyczy 

ustnych umów). 

 

          

 


