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REFERAT Finansowo-Budżetowy
Nazwa usługi:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
PODSTAWA PRAWNA:
- art.5 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2015r., poz. 1340 j.t.)

WYMAGANE DOKUMENTY:
We wniosku należy podać:
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego,
- numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał
dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,
- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do
której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku,
- pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest
współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
- numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu,
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku.

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016r.,
poz. 1827 j.t. z późn. zm.)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Referat Finansowo Budżetowy Urzędu Miasta
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
II piętro, pokój nr 212
tel. 85-731 81 51

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze podawczym
Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj:
w poniedziałki od 800 do 1600
natomiast wtorek-piątek od 730do 1530
TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za
pośrednictwem Burmistrza , w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (odwołanie składa się w
biurze podawczym tut. Urzędu Miasta).
UWAGI:

Wniosek do pobrania
W Referacie Finansowo Budżetowym Urzędu Miasta – II piętro, pokój nr 212 , tel. 85-731 81 51

Opracowała: Małgorzata Olszańska
Sprawdził: Ludmiła Korzeniewska
Zatwierdził: Anna Szkoda

