
WNIOSEK 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

na rok                                     luty         *        sierpień         **

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez urząd gminy lub miasta 
(pieczęć) 

  
  
  
  
  
  
   

………………………………… 
Data przyjęcia i podpis

Podstawa prawna:

Termin składania wniosku:
Miejsce składania wniosku:

ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego  
do produkcji  rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), zwana dalej „ustawą”. 
od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego.

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
01. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), do którego jest składany wniosek

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
02. Nazwisko/Nazwa pełna

03. Pierwsze imię/ 
      Nazwa skrócona

04. Drugie imię

05. NIP***

06. PESEL****

07. Numer dowodu osobistego****

07a. Wydany przez

08. Inny dokument potwierdzający tożsamość (rodzaj, numer dokumentu)****

08a. Wydany przez

09. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku gdy producent rolny 
podlega wpisowi do tego rejestru)

III. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES / SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA ROLNEGO
10. Państwo 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

IV. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ ŚREDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE BYDŁA

Oświadczam, że jestem posiadaczem użytków rolnych o powierzchni                     ha                     a, 
współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni                     ha                     a    określonej w ewidencji 
gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego                          roku, wykorzystywanych do produkcji rolnej,
położonych na obszarze gminy 
Oświadczam, że średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłam/byłem posiadaczem  
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku wynosi

V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
20. Liczba załączników *****

* Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia. 
Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.**

**** Podać numer PESEL albo numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podają te podmioty, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.).

***

Podać liczbę faktur VAT albo ich kopii, oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy. ***** 1/2



21. Załączniki Nazwa załączników Liczba załączników

VI. Proszę o wypłacenie zwrotu podatku w gotówce

Proszę o przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy

VII. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (w przypadku przelewu zwrotu podatku na rachunek bankowy)
22. Nazwisko i imię/nazwa oraz adres posiadacza rachunku

23. Nazwa pełna banku

24. Pełny numer rachunku bankowego

VIII. ZGODA WSPÓŁPOSIADACZY NA WYPŁATĘ ZWROTU PODATKU******

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

IX. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że znane mi są: 
1) 
2)

skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego; 
zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.

25. Data i podpis wnioskodawcy

data wypełnienia wniosku 
(dzień - miesiąc - rok) czytelny podpis wnioskodawcy

X. ADNOTACJE URZĘDU GMINY/MIASTA
26. Uwagi

Wypełnić w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania (nie dotyczy współmałżonków).****** 2/2



Adres zamieszkania

           

** właściwe zaznaczyć "X"

inna (podać jaka) np. osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, spółka jawna

mikroprzedsiębiorca (do 10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, suma aktywów do 2 mln euro)

mały przedsiębiorca (do 50 zatrudnionych osób, roczny obrót do 10 mln euro, suma bilasowa (aktywów) do 10 mln euro)

średni przedsiębiorca (do 250 zatrudnionych osób, roczny obrót do 50 mln euro, suma bilansowa (aktywów) do 43 mln euro

2) Kategoria przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorachrolnym i leśnym oraz na obszarach 

wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz.UE L 193 z 

01.07.2014, str. 1) 

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej

Oświadczenie o prowadzeniu dzialalności rolniczej oraz o gruntach rolnych

oraz

Imię

Nazwisko

Pesel

Dane Wnioskodawcy

Oświadczam że: prowadzę działalność rolniczą, o której mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 15.11.1894r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 poz. 617 ze zm.)

 - nie posiadam (posiadam)* grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (Dz.U. z 2017 poz. 1892 ze zm.)

 - nie posiadam (posiadam)* grunty gospodarstw rolnych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 poz. 1892 ze zm.)

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, z późn. zm.)

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych              

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Data                                                                                      Podpis(Imię i Nazwisko) 

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcję, produkcję 

materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i wadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb                                                                 

*)niepotrzebne skreślić

1) Forma prawna beneficjenta pomocy

3) Klasa działalności, w związku z którą beneficjent ubiega się o pomoc, określona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.)

przedsiębiorca nienależący do żadnej z powyższych kategorii

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu 

terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają 

uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.)

przedsiębiorstwo państwowe


	Formularz[0]: 
	Strona1[0]: 
	Page1_Header_1[0]: 
	RBList_okres[0]: Off
	Rok_numer[0]: 
	rok[0]: 
	rok[1]: 
	rok[2]: 
	rok[3]: 


	Group_I[0]: 
	TField_01[0]: 

	Group_II[0]: 
	TField_02[0]: 
	TField_03[0]: 
	TField_04[0]: 
	Nip_numer[0]: 
	nip[0]: 
	nip[1]: 
	nip[2]: 
	nip[3]: 
	nip[4]: 
	nip[5]: 
	nip[6]: 
	nip[7]: 
	nip[8]: 
	nip[9]: 

	Pesel_numer[0]: 
	pesel[0]: 
	pesel[1]: 
	pesel[2]: 
	pesel[3]: 
	pesel[4]: 
	pesel[5]: 
	pesel[6]: 
	pesel[7]: 
	pesel[8]: 
	pesel[9]: 
	pesel[10]: 

	Dow_numer[0]: 
	dow[0]: 
	dow[1]: 
	dow[2]: 
	dow[3]: 
	dow[4]: 
	dow[5]: 
	dow[6]: 
	dow[7]: 
	dow[8]: 

	TField_07a[0]: 
	TField_08[0]: 
	TField_08a[0]: 
	Krs_numer[0]: 
	krs[0]: 
	krs[1]: 
	krs[2]: 
	krs[3]: 
	krs[4]: 
	krs[5]: 
	krs[6]: 
	krs[7]: 
	krs[8]: 
	krs[9]: 


	Group_III[0]: 
	TField_10[0]: 
	TField_11[0]: 
	TField_12[0]: 
	TField_13[0]: 
	TField_14[0]: 
	TField_15[0]: 
	TField_16[0]: 
	TField_17[0]: 
	TField_18[0]: 
	TField_19[0]: 

	Group_IV[0]: 
	TField_IV[0]: 
	TField_IV[1]: 
	TField_IV[2]: 
	TField_IV[3]: 
	rokEwid_Numer[0]: 
	rokEwid[0]: 
	rokEwid[1]: 
	rokEwid[2]: 
	rokEwid[3]: 

	TField_IV[4]: 
	TField_IV[5]: 

	Group_V[0]: 
	TField_20[0]: 
	TField_20[1]: 


	Strona2[0]: 
	Group_V[0]: 
	TField_21[0]: 
	TField_21[1]: 
	TField_21[2]: 
	TField_21[3]: 
	TField_21[4]: 
	TField_21[5]: 
	TField_21[6]: 
	TField_21[7]: 
	TField_21[8]: 
	TField_21[9]: 

	Group_VI[0]: 
	RBList_zwrot[0]: Off

	Group_VII[0]: 
	entry1_Group[0]: 
	entry1[0]: 
	entry1[1]: 
	entry1[2]: 
	entry1[3]: 
	entry1[4]: 
	entry1[5]: 
	entry1[6]: 
	entry1[7]: 
	entry1[8]: 
	entry1[9]: 
	entry1[10]: 
	entry1[11]: 
	entry1[12]: 
	entry1[13]: 
	entry1[14]: 
	entry1[15]: 
	entry1[16]: 
	entry1[17]: 
	entry1[18]: 
	entry1[19]: 
	entry1[20]: 
	entry1[21]: 
	entry1[22]: 
	entry1[23]: 
	entry1[24]: 
	entry1[25]: 
	entry1[26]: 
	entry1[27]: 
	entry1[28]: 
	entry1[29]: 
	entry1[30]: 
	entry1[31]: 
	entry1[32]: 
	entry1[33]: 

	entry1_Group[1]: 
	entry1[34]: 
	entry1[35]: 
	entry1[36]: 
	entry1[37]: 
	entry1[38]: 
	entry1[39]: 
	entry1[40]: 
	entry1[41]: 
	entry1[42]: 
	entry1[43]: 
	entry1[44]: 
	entry1[45]: 
	entry1[46]: 
	entry1[47]: 
	entry1[48]: 
	entry1[49]: 
	entry1[50]: 
	entry1[51]: 
	entry1[52]: 
	entry1[53]: 
	entry1[54]: 
	entry1[55]: 
	entry1[56]: 
	entry1[57]: 
	entry1[58]: 
	entry1[59]: 
	entry1[60]: 
	entry1[61]: 
	entry1[62]: 
	entry1[63]: 
	entry1[64]: 
	entry1[65]: 
	entry1[66]: 
	entry1[67]: 

	entry1_Group[2]: 
	entry1[68]: 
	entry1[69]: 
	entry1[70]: 
	entry1[71]: 
	entry1[72]: 
	entry1[73]: 
	entry1[74]: 
	entry1[75]: 
	entry1[76]: 
	entry1[77]: 
	entry1[78]: 
	entry1[79]: 
	entry1[80]: 
	entry1[81]: 
	entry1[82]: 
	entry1[83]: 
	entry1[84]: 
	entry1[85]: 
	entry1[86]: 
	entry1[87]: 
	entry1[88]: 
	entry1[89]: 
	entry1[90]: 
	entry1[91]: 
	entry1[92]: 
	entry1[93]: 
	entry1[94]: 
	entry1[95]: 
	entry1[96]: 
	entry1[97]: 
	entry1[98]: 
	entry1[99]: 
	entry1[100]: 
	entry1[101]: 

	entry1_Group[3]: 
	entry1[102]: 
	entry1[103]: 
	entry1[104]: 
	entry1[105]: 
	entry1[106]: 
	entry1[107]: 
	entry1[108]: 
	entry1[109]: 
	entry1[110]: 
	entry1[111]: 
	entry1[112]: 
	entry1[113]: 
	entry1[114]: 
	entry1[115]: 
	entry1[116]: 
	entry1[117]: 
	entry1[118]: 
	entry1[119]: 
	entry1[120]: 
	entry1[121]: 
	entry1[122]: 
	entry1[123]: 
	entry1[124]: 
	entry1[125]: 
	entry1[126]: 
	entry1[127]: 
	entry1[128]: 
	entry1[129]: 
	entry1[130]: 
	entry1[131]: 
	entry1[132]: 
	entry1[133]: 
	entry1[134]: 
	entry1[135]: 


	Group_VIII[0]: 
	TField_VIII[0]: 
	TField_VIII[1]: 
	TField_VIII[2]: 
	TField_VIII[3]: 
	TField_VIII[4]: 
	TField_VIII[5]: 

	Group_IX[0]: 
	data_25_Group[0]: 
	data_25[0]: 
	data_25[1]: 
	data_25[2]: 
	data_25[3]: 
	data_25[4]: 
	data_25[5]: 
	data_25[6]: 
	data_25[7]: 






