
Urząd Gminy w Czastarach informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów
poniesionych  na  zakup  oleju  napędowego  do  produkcji  rolnej.  
Wnioski  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Czastarach  w  terminie od  3  sierpnia  do  31
sierpnia  2020 r. Do  wniosku  należy  dołączyć  faktury  VAT stanowiące  dowód zakupu  oleju
napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 lutego
2020 r.  do 31 lipca 2020 r.).

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 (w 2020 r. – 1,00 zł
/litr) 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.

Dodatkowo  w  przypadku  ubiegania  się  przez  producenta  rolnego  o  zwrot
podatku w odniesieniu do bydła dołączają  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.

Pieniądze  wypłacane  będą  w  terminie  1-30  października  2020  r.   przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

Załączniki:
1. Wzór  wniosku  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej (oświadczenie de minimis)

Link do strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-
podatku-akcyzowego
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