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Urząd Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 285, fax. 76 81 87 515
e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.euUTH
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Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 – 16.30
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Nazwa usługi:
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE
OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO
PRODUKCJI ROLNEJ
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1
Wydział Finansowo - Budżetowy, pok. Nr 2A
tel. (76) 81 88 463 wew.114.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja.
Wymagane dokumenty:
- Wniosek podatnika o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do
ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Wniosek o zwrot podatku zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
producenta rolnego;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;
3) 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;
4) 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;
5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust.
4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa
rolnego;
6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi
w formie przelewu;

7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy
producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

- faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie,
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Opłaty:
Brak opłat.
Czas załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch
miesięcy. O każdym braku możliwości załatwienia sprawy we właściwym
terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając
przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza
Chojnowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
Art. 104 i 107 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257), przepisy
ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z
2015r. poz. 1340), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(Dz.U. z 2013r., poz. 789).
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca
zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu
Miejskiego.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć Burmistrzowi Chojnowa wniosek
o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT w terminach od dnia 1
lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia
danego roku.

