Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1541)
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

Osoby uprawnione do zwrotu podatku akcyzowego:
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające
osobowości prawnej, które są:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego,
5. dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wymagane dokumenty:
Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta
rolnego do Wójta Gminy Rzeczyca. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wniosek o zwrot podatku
zawiera:
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta
rolnego;
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
3. Numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku,
gdy producent rolny jest osoba fizyczna;
4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze Gminy Rzeczyca;
5. Pisemna zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest
współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
6. Numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także:
- odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, w przypadku gdy producent rolny podlega
wpisowi do tego rejestru
- imienne faktury VAT

Terminy składania wniosków
- w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek
do Wójta Gminy Rzeczyca wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
- w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do Wójta Gminy Rzeczyca wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

Termin załatwienia sprawy:
1. Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
2. Wypłaty zwrotu następować będą w terminach:
- 2 - 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 2 - 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego:
Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2011 r. - 0,85 zł / litr), liczby 86 oraz
powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia
danego roku.
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.
W 2011 r. limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych

