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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r.
Poz. 398
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy 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) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom
dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a)	średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;”;

2)

w § 3:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z zapotrzebowaniem na dotację.
Zapotrzebowanie wojewoda przesyła również w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, o którym
mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225).”,

b)

w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a)	średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w poszczególnych gminach określoną
w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;”,

c)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku zapotrzebowania na dotację składanego we wrześniu danego roku, zapotrzebowanie na
dotację składa się nie później niż 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym września danego roku.”;

3)

w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewoda, na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których
mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi
z dodatkowym zapotrzebowaniem na dotację. Dodatkowe zapotrzebowanie wojewoda przesyła również w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, o którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.”;

4)

1)

załączniki nr 2, 4, 6 i 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1250).
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§ 2. Do trybu przekazywania gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za lata poprzedzające 2019 r., w zakresie dodatkowego wniosku oraz dodatkowego zapotrzebowania wymienionych w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się:
1)

§ 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;

2)

§ 4 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach
o zwrot podatku akcyzowego

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez
producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego

Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca
z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT
lub kopii tych faktur

Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie
sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie

Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest
składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu

3

4

5

6

7

8

data sporządzenia

pieczęć i czytelny podpis
wójta, burmistrza
(prezydenta miasta)

–3–

..........................................

sporządził

.......... zł

.......... zł

.......... zł

............ l

........ szt.

......... ha

......... ha

........ szt.

..................................................

Powierzchnia użytków rolnych w gminie

2

Ogółem

Dziennik Ustaw

............................................

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wyszczególnienie

1

Lp.

OKRESOWE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
za okres od ...... do ......

nazwa i adres urzędu gminy (miasta)

WZÓR
WZÓR

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
Załącznik
nr 1
z dnia  2019 r. (poz. )
Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 lutego 2019 r. (poz. 398)
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Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we
wnioskach o zwrot podatku akcyzowego

Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona
przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego

Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca
z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT
lub kopii tych faktur

Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie
sprawozdawczym

3

4

5

6

7

data sporządzenia

..........................................

sporządził

..................................................

.......... zł

.......... zł

............ l

........ szt.

......... ha

......... ha

........ szt.

pieczęć i czytelny podpis
wójta, burmistrza
(prezydenta miasta)

Powierzchnia użytków rolnych w gminie

2

Ogółem

Dziennik Ustaw

............................................

Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wyszczególnienie

1

Lp.

za rok .....

ROCZNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

nazwa i adres urzędu gminy (miasta)

WZÓR
WZÓR

Załączniknr
nr22
Załącznik
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WZÓR
WZÓR

Załącznik nr 3

2

1

data sporządzenia

..........................................

sporządził

4

(w ha)

(w szt.)

3

Powierzchnia
użytków
rolnych
w gminie
(ogółem)

Liczba
złożonych
wniosków
o zwrot podatku
akcyzowego

5

(w ha)

Powierzchnia użytków
rolnych zgłoszona przez
producentów rolnych we
wnioskach o zwrot podatku
akcyzowego

6

(w szt.)

Średnia roczna liczba
dużych jednostek
przeliczeniowych bydła
zgłoszona przez
producentów rolnych
we wnioskach o zwrot
podatku akcyzowego

7

(w l)
8

(w zł)

Ilość litrów oleju
Łączna kwota
napędowego
rocznego limitu
wykorzystanego do
zwrotu podatku
produkcji rolnej
akcyzowego zgodnie
wynikająca
z art. 4 ust. 2 ustawy
z dołączonych przez
z dnia 10 marca
producentów rolnych
2006 r. o zwrocie
do wniosków o zwrot podatku akcyzowego
podatku faktur VAT lub
zawartego w cenie
kopii tych faktur
oleju napędowego
wykorzystywanego
do produkcji rolnej

pieczęć i czytelny podpis
wojewody

10

(w zł)

Kwota zwrotu podatku
akcyzowego do
wykorzystania
w okresie, za który jest
składane
sprawozdanie
w ramach rocznego
limitu

..................................................

9

(w zł)

Kwota dokonanego
zwrotu podatku
akcyzowego
w poprzednim
okresie
sprawozdawczym
roku, za który jest
składane
sprawozdanie

Dziennik Ustaw

............................................

Nazwa
gminy

Lp.

OKRESOWE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
za okres od ...... do .....

nazwa i adres urzędu wojewódzkiego

Załącznik nr 3
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2

1

data sporządzenia

..........................................

sporządził

4

(w ha)

(w szt.)

3

Powierzchnia
użytków rolnych
w gminie (ogółem)

Łączna liczba
złożonych wniosków
o zwrot podatku
akcyzowego

5

(w ha)
6

(w szt.)

Łączna średnia roczna
Łączna
liczba dużych jednostek
powierzchnia
przeliczeniowych bydła
użytków rolnych
zgłoszona przez
zgłoszona przez
producentów rolnych
producentów rolnych
we wnioskach o zwrot
we wnioskach
podatku akcyzowego
o zwrot podatku
akcyzowego

7

(w l)

Łączna ilość litrów oleju
napędowego
wykorzystanego do
produkcji rolnej, wynikająca
z dołączonych przez
producentów rolnych do
wniosków o zwrot podatku
akcyzowego faktur VAT lub
kopii tych faktur

pieczęć i czytelny podpis
wojewody

9

(w zł)

Łączna kwota
dokonanego zwrotu
podatku akcyzowego
w okresie
sprawozdawczym

..................................................

8

(w zł)

Łączna kwota
rocznego limitu zwrotu
podatku akcyzowego
zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego
zawartego w cenie
oleju napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej

Dziennik Ustaw

............................................

Nazwa gminy

Lp.

ROCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
za rok ........

nazwa i adres urzędu wojewódzkiego

WZÓR
WZÓR

Załącznik
nr nr
4 4
Załącznik
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