PRZEWODNIK INTERESANTA
KARTA STANOWISKOWA KS-Fn-6
w sprawie
UZYSKANIA PRZEZ PRODUCENTA ROLNEGO ZWROTU PODATKU
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

1. Od czego mam zacząć ?
F Należy w wymaganych terminach złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej wraz z załącznikami.
F Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:
– PIERWSZY: od dnia 1 lutego do końca lutego,
– DRUGI: od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku,
w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 17 lub przesłać do Urzędu Miasta
listownie.
F Do wniosku należy dołączyć:
– faktury VAT lub uwierzytelnione kopie tych faktur:
a) wystawione od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia dla terminu
PIERWSZEGO,
b) wystawione od 1 lutego do 31 lipca dla terminu DRUGIEGO.
– dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu
do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże
jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych
zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa
w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji

zwierząt - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku
w odniesieniu do bydła.
– umowy dzierżawy zawarte z właścicielami dzierżawionych użytków rolnych
(do wglądu).

2. Ile za to będę musiał płacić ?
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
wykorzystywanego do produkcji rolnej nie podlega opłacie skarbowej.

oleju

napędowego

3. Jak długo muszę czekać na decyzję ?
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę
limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.

4. Kiedy i w jaki sposób mam odebrać zwrot podatku ?
Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia, jeśli wniosek o zwrot podatku akcyzowego
został złożony w terminie PIERWSZYM,
- od dnia 1października do dnia 31 października, jeśli wniosek został złożony w terminie
DRUGIM.

UWAGA!
ZWROT NASTĘPUJE GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU LUB PRZELEWEM NA
WSKAZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ KONTO.

5. A czy to wszystko zgodne z prawem ?
Przepisy dot. składanego wniosku reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

6. O czym jeszcze muszę pamiętać ?
F Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się
obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne
lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni
przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
F W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania,
zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie
dotyczy współmałżonków).
F W przypadku braków formalnych bądź merytorycznych, wnioskodawca wezwany
zostanie do uzupełnienia bądź usunięcia w/w braków w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania.
F Jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku/podania musi być
dołączone pełnomocnictwo – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości
17 zł za pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli
pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu –
dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

7. A jeśli się z tym wszystkim nie zgadzam ?
F Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie podatnikowi służy ponaglenie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
F Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, które
należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno
zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

8. Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 4 maja 2016 r.,
s.1, ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana
Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub iod@um.ostrowiec.pl bądź
pisemnie na adres Administratora, podany w pkt 1.
3) Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu jako niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu
wykonania zadań publicznych wskazanych, w szczególności, w ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, przy czym dane w postaci numeru telefonu i adresu
e-mail podlegają przetwarzaniu na podstawie Pani/Pana zgody (ich podanie jest
dobrowolne) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ułatwienia kontaktu w sprawie, przy
czym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom
fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmiotom lub organom
uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty
wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa, w szczególności administracyjnego.
6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących
Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony
danych osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której
dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, z zastrzeżeniem danych kontaktowych
(numer telefonu, adres e-mail), których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych wymaganych ustawą może być brak możliwości realizacji Pani/Pana
uprawnień, związanych z celem przetwarzania danych.
9) W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

