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PODSTAWA PRAWNA
 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 z 2006 r.)
WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek producenta rolnego będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, zawierający:
1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
producenta rolnego;
2. numer identyfikacyjny (NIP) jeżeli został nadany;
3. numer ewidencyjny (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta oraz nazwę organu, który wydał dokument;
4. oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na terenie gminy, do której wniosek jest składany;
5. pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy gruntów gospodarstwa rolnego;
6. numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku ma nastąpić
w formie przelewu
Załączniki

Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, stanowiące dowód
zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku;
 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent
podlega wpisowi do tego Rejestru
Dokumenty do wglądu
 Oświadczenie o wydzierżawieniu działki w przypadku braku pisemnej umowy dzierżawy
OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie
skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
SPOSÓB ODWOŁANIA
Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Kozłów
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
UWAGI
Wnioski o zwrot podatku w roku 2016 składa się w terminach:
 od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego, a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 2 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2016 r.;
 od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a wypłata zwrotu podatku
następuje od dnia 1 października do dnia 31 października 2016 r..
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