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Wnioski o zwrot akcyzy spływają... powoli
Autor: Beata Kozłowska
Data: 9 lutego 2016

Do końca lutego rolnicy mają czas, żeby w swoich urzędach gmin
złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zapytaliśmy
w kilku gminach w Polsce o to, jak duże jest w tym momencie
zainteresowanie wnioskami i jakie są najczęściej popełniane błędy
przy wypełnianiu dokumentów.
Ale… okazuje się, że błędów praktycznie nie ma.
– Wnioski składane są nie pierwszy raz, rolnicy już doskonale wiedzą, jak trzeba je wypełnić – mówi
Elżbieta Trzcińska z referatu podatków i opłat lokalnych gm. Majdan Królewski w woj. podkarpackim.
– Pierwsze wnioski już są, a przy wszystkich wątpliwościach oczywiście pomagamy rolnikom.
Staramy się też, żeby nikt o tej możliwości nie zapomniał, dlatego gmina przygotowuje
ogłoszenia, są umieszczane na słupach i w sołectwach. Rolników u nas nie ma wielu, biorąc
pod uwagę położenie gminy, nie ma w tym nic dziwnego, ale staramy się, by wszyscy, którzy są do
tego uprawnieni, skorzystali z możliwości odliczenia akcyzy za paliwo rolnicze.
Przypominamy rolnikom, że obecny termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo
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rolnicze mija 29 lutego.

A jak jest na drugim krańcu Polski? Gm. Dobra w woj. zachodniopomorskim także zbiera wnioski
od rolników.
– Większość wniosków spływa pod koniec miesiąca – przyznaje Małgorzata Pawłowicz z Urzędu
Gm. Dobra – Na razie dużego zainteresowania nie ma.
Podobnie uważa Mirosława Kroll z Urzędu Gm. Kolbudy w woj. pomorskim.
– Na razie wpłynął 1 wniosek – mówi pani Mirosława Kroll. – Z reguły wnioski o zwrot akcyzy rolnicy
składają przed samym końcem terminu, nieomal na ostatnią chwilę, i wtedy jest ich znacznie
więcej, choć Kolbudy nie są gminą typowo rolniczą.
Przypominamy rolnikom, że obecny termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
mija 29 lutego. Wniosek, wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, należy złożyć u wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta – w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.
Faktury powinny być datowane od 1 sierpnia 2015 do 31 stycznia 2016 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 kwietnia 2016 r.
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