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Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Budżetu i Finansów

Pokój nr 16, tel. 0 25 757 91 96, e-mail: podatki@jakubow.pl

Godziny urzędowania:

                                       poniedziałek            730 – 1700

                                       wtorek – piątek       730 – 1530

                                       czwartek                 dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:

Danuta Odrobińska – Inspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych

Ewelina Bankiewicz – Inspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego zostanie przekazana na rachunek bankowy lub wypłacona w
kasie Urzędu.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego, który składa się w terminie:

od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia 1
sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia danego roku.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia od 1
lutego do 31 lipca danego roku.

Załączniki:

Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Wójta pracownika urzędu za

zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6
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zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Formularz do pobrania:

wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:

- od 2-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym

- od 1-31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta

Gminy Jakubów w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr
98, poz 1071 z późn. zm)

 art. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 52, poz. 379)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru
wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2012r. poz. 87)

Informacje dodatkowe

Brak
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