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Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2016 roku

Rozporz^dzeniem z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju nap^dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2042 ), Rada
Ministrdw okreslita stawkp zwrotu akcyzy na 2016 r. w wysokosci 1,00 zl na 1 litr
oleju. Oznacza to, ze zwrot nie moze bye wyzszy niz 86,00 zl na 1 hektar
powierzchni uzytkbw rolnych (1,00 zl x 86 litrow ).

W okresie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. producenci rolni skladaj^
wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju nap^dowego zakupionego na
potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca
2016 r.

Wyliczaj^c kwot? naleznego zwrotu nalezy pami^tac, ze przy ustalaniu limitu nie
uwzgl^dnia siq gruntow gospodarstw rolnych, na ktorych zaprzestano produkcji
rolnej w rozumieniu przepisbw o podatku rolnym oraz gruntow zaj^tych na
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz dziatalnosc rolnicza w rozumieniu
tych przepisow.

Podstaw^ zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, ktorego wz6r okresla
rozporz^dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
nap^dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).

Do wniosku o zwrot podatku producent rolny dol^czyc musi faktury VAT albo ich
kopie, stanowi^ce dowod zakupu oleju nap^dowego w okresie szesciu miesi^cy
poprzedzaj^cych miesi^c zlozenia wniosku.

Wyplata zwrotu - w przypadku wnioskbw zlozonych w terminie od 1 sierpnia do
31 sierpnia 2016 r. - nast^pi do dnia 31 pazdziemika 2016 r.

Termin wvplatv moze ulec zmianie w zaleznosci od wplywu srodkow na
realizacjt^ zadania.
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