ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO
DO PRODUKCJI ROLNEJ

FN 06

Miejsce załatwienia Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Referat Finansowy
sprawy:
Inspektor – Izabela Ludwig-Wal
I piętro, pokój nr 11
tel. 012-387-14-10 wewn. 14

Miejsce złożenia
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik podawczy) – I piętro, hol
Godziny pracy: poniedziałek:
9.00-18.00
wtorek-czwartek:
7.00-15.00
piątek:
7.00-14.00

Podstawa prawna:

•
•

Wymagane
dokumenty:

•
•

•

•

•

•

Opłaty:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. z 2019, poz. 2188 z późn. zm.)
Wypełniony wniosek
Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w
rolnictwie lub rybołówstwie innej niż pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku
w odniesieniu do bydła – należy dołączyć dokument wydany przez
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
W przypadku dzierżawy lub użytkowania gruntu – ksero umowy
dzierżawy ( oryginał do wglądu) lub oświadczenie o użytkowanych
lub dzierżawionych gruntach
W przypadku, gdy w tutejszej gminie grunty nie stanowią
gospodarstwa rolnego w myśl przepisów ustawy o podatku rolnym oświadczenie o posiadanych gruntach znajdujących się w innej
gminie

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie
skarbowej.

Termin załatwienia 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.
sprawy:
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
stronie.

Uwagi:

Wnioski można składać w terminach:
•
od 1 lutego do ostatniego dnia lutego (faktury z datą od 1 sierpnia
do 31 stycznia)
•
od 1 sierpnia do 31 sierpnia (faktury z datą od 1 lutego do 31 lipca)

Załączniki:

Zał.
Zał.
Zał.
Zał.

Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4

wniosek
Formularz informacji
Oświadczenie o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach
Oświadczenie o posiadanych gruntach w innej gminie

