Zwrot podatku akcyzowego 2016 - informacja dla rolników

Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

- w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek
do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31
stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
- w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek
do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1
lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu w 2016 r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Stawka zwrotu w 2016 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju
Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.
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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, ze zm.)

Zwrot podatku akcyzowego dokonywany w latach 2015-2020 na podstawie ww. ustawy z
dnia 10 marca 2006 r. jest programem pomocowym przyznawanym na mocy
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia
27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz.
WE L 283 z 31.10.2003).
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