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Podatek akcyzowy do zwrotu. Złóż wniosek!
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Do drugiego września jest czas na złożenie wniosku o zwrot akcyzy. Jest to
drugi termin, w którym można, ba, trzeba ubiegać się o zwrot tego podatku.
Zwiększone nakłady na prace polowe, wymuszone przez trwającą suszę, tym bardziej powinny
zachęcić rolników, aby odzyskali podatek akcyzowy.

Ministerstwo informuje
Wchodząc na stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozna-skladac-wnioski-o-zwrot-podatku-akcyzowego nie
przegapmy ważnego komunikatu. Ministerstwo przypomina, że: – Rozpoczął się drugi termin
składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, który będzie trwał do 2 września br. Mimo
wielu prac związanych ze żniwami i przygotowaniem pól do kolejnego sezonu, trzeba znaleźć czas,
aby załatwić tę sprawę. Warto odzyskać podatek akcyzowy zwłaszcza, ,że tegoroczne plony raczej
nie będą należały do rekordowych.

Komu i jakie złożyć dokumenty
Rolnicy, którzy będą ubiegać się o zwrot tego podatku powinni przygotować wniosek wraz
z załącznikami i złożyć go do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na
miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu. Załącznikami są faktury
(lub ich kopie) będące dowodem zakupu oleju napędowego za okres pół roku, który poprzedza
miesiąc złożenia wniosku.

Podatek akcyzowy a bydło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że: – Rolnicy ubiegający się o zwrot podatku
w odniesieniu do bydła powinni dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na
31 grudnia 2018 r.
Podatek akcyzowy będzie wypłacany w terminie od 1 do 30 października.

1/2

agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Ministerstwo zwraca uwagę, że…
Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym
lub drugim terminie danego roku. W związku z tym organ wydający decyzję, do którego rolnik już
w pierwszym terminie złożył dokument o liczbie DJP bydła, nie powinien żądać przedłożenia
kolejnego dokumentu przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.
O zwrocie podatku akcyzowego i zmianach w przepisach go dotyczących pisaliśmy również
w materiale https://www.agrofakt.pl/wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego/
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