URZĄD GMINY TWORÓG
ul. Zamkowa 16
42-690 TWORÓG
godziny urzędowania: poniedziałek 7.00 – 17.00,
wtorek – czwartek 7.00 – 15.00, piątek 7.00 – 13.00
KARTA USŁUGI
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Decyzja administracyjna rozstrzygająca w
sprawie zwrotu podatku.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
 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.).
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.
U. Nr 16, poz. 87).
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011
r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Dz. U. Nr 5,
poz.19).
 Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi
rolnemu i przyznaje się go za okres 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot
podatku.
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej,
 faktury VAT – oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem.
Przysługuje od decyzji ustalającej podatek w terminie 14 dni od
dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Katowicach
W przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT w trakcie
postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - istnieje
obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za
każdą potwierdzoną stronę,
 w przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT po
zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego, poświadczenie nie podlega opłacie
skarbowej
 strona może działać przez pełnomocnika; pełnomocnik
dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony
odpis pełnomocnictwa1 – opłata skarbowa 17,00 zł,
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
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- gotówką w kasie Urzędu Gminy Tworóg
poniedziałek: 7.00- 16.30;
wtorek, środa, czwartek,: 7.00- 15.30;
piątek 7.00 – 12.30;
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Tworogu
(Bank Spółdzielczy w Tworogu Nr 43 8466 0002 0000 2088
2000 0001).
30 dni od dnia złożenia wniosku

Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu
podatku.
Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy podany we
wniosku lub wypłata w kasie.
Referat Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Komunalnych
tel. (032) 285 74 93 wew. 54
e-mail:gospodarka@ug.tworog.pl
Wniosek o zwrot akcyzy składa się w terminie:
- Od dnia 01 lutego do 29 lutego wraz z fakturami VAT (lub ich
kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres od 01
września roku poprzedniego do ostatniego dnia stycznia roku, w
którym wniosek został złożony
- Od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT (lub
ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres od
01 lutego do 31 lipca
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią
współposiadanie, zwrot podatku przysługuje temu
współposiadaczowi w stosunku, do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
W przypadku, gdy przedmiotem posiadania jest grunt
dzierżawiony, należy przedłożyć umowę dzierżawy.
Kwotę zwrotu podatku ustala się, jako iloczyn ilości oleju
napędowego zakupionego przez producenta rolnego
wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr
oleju napędowego, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Górny roczny limit ustala się, jako kwotę stanowiącą iloczyn
stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego oraz
powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta
rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1
kwietnia danego roku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji
następuje w terminach:
- Od dnia 02 kwietnia do 30 kwietnia, – jeżeli wnioski zostały
złożone w terminie od 01 do 29 lutego.
- Od dnia 01 października do 31 października - jeżeli wnioski
zostały złożone w terminie od 01 do 31 sierpnia.

X.

Miejsce złożenia
dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy w Tworogu
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg
pok. nr 106, I piętro.
Godziny pracy:
w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00
w piątki w godzinach od 7:00 do 13:00

Pliki do pobrania:
1. Druk wniosku - pobierz druk

Opracował/a: Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji
Beata Kwiecinska
Sprawdził/a: Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Komunalnych: Alfred Potempa
Zatwierdził: Sekretarz Gminy Tworóg – Teodor Dramski

URZĄD GMINY TWORÓG
Wydział Podatków i Opłat
ul. Zamkowa 16
42-690 TWORÓG
godziny urzędowania: poniedziałek 7.00 – 17.00, wtorek –
czwartek 7.00 – 15.00, piątek 7.00 – 13.00
I. Sprawa

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym:
• Odroczenia terminu płatności podatku lub odroczenie
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
• Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
• Umorzenie w całości lub części podatku/ zaległości

II. Podstawa
prawna

III.Wymagane
dokumenty

IV. Tryb
odwoławcz

podatkowej, odsetek za zwłokę
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 ze zm.)
• Wniosek wraz ze wskazaniem osoby od której pochodzi, jej
adresu a także uzasadnienie i treść żądania,
• Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego
• Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach własnych i
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
(PIT)
• Kopie bieżących rachunków
• Opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu
• Informacje o innych okolicznościach faktycznych (np.
zdarzenia losowe) mające wpływ na sytuację podatnika
W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która
prowadzi działalność gospodarczą, oprócz informacji wyżej
wskazanych wniosek powinien zawierać:
• W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
uzupełniony formularz informacji stanowiący załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie z zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010
r., Nr 53, poz. 311) oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy
de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie
• W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de
minimis uzupełniony formularz informacji stanowiący
załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 roku w sprawie z zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.
312 z późn. zm.)
W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną,
wniosek powinien zawierać:
• Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
• Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym, ewentualnie bilans za poprzedni rok
podatkowy
• Plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy
• Podanie informacji w zakresie wnioskowanej pomocy de
minimis, o których mowa w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
Przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

y
V. Opłaty

Brak opłat

