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Nazwa usługi

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

Podstawa prawna:
Ustawa  z  dnia  10  marca  2006  r.  o  zwrocie  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego 
wykorzystywanego do produkcji  rolnej  (Dz. U. z 2006 r.   Nr 52, poz. 379 z późn. zm.),  Rozporządzenie Rady 
Ministrów  z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie  stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 l. oleju  w 2013 r.  (Dz.U. z 2012 , poz. 1380),

I . WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego (F-FN-21-1)
2. załączniki;
 - faktury VAT stanowiące  dowód zakupu oleju napędowego (oryginały lub kopie potwierdzone  przez pracownika  
   Urzędu),
 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego- w przypadku , gdy producent rolny  podlega wpisowi do rejestru.

II. OPŁATY:
zwolnione z opłaty skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
30 dni od złożenia wniosku

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Finansowy – pokój nr 3. tel../056/ 684-10-24 wew. 33.

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
1. Decyzję  wydaje Burmistrz Miasta Kowalewo Pom., po złożeniu kompletnego wniosku przez producenta rolnego.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów  producent rolny zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Toruniu  za  pośrednictwem 
Burmistrza Miasta  Kowalewo Pomorskie w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia . 

VII. UWAGI:
1.Terminy składania wniosków ;

– od dnia 1 lutego 2013 r.  do dnia 28 lutego 2013 r. producent rolny  może złożyć wniosek  wraz z fakturami 
VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 września 2012 r. do 31stycznia 2013 r.

– od dnia  1 sierpnia  2013  r.  do  dnia  31  sierpnia  2013  r.  producent  rolny może złożyć  wniosek   wraz  z  
fakturami VAT, stanowiącymi  dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1lutego 2013 r. do 31 lipca  
2013 r.   
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