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K U R E N D A

Informujf, ze zgodnie z ustawij z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napfdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz.U. z 2006 roku, Nr 52, poz. 379 ze zm.) producenci rolni moga skladac
wnioski do Wojta Gminy ( w zaleznosci od miejsca polozenia gruntow) o zwrot tego
podatku w 2013 roku w dwoch terminach:

- w terminie od 1 lutego 2013 roku 28 lutego 2013 roku wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami potwierdzonymi za zgodnosc z oryginalem przez pracownika Urz^du Gminy)
stanowiajcymi dowod zakupu oleju nape_dowego w okresie od 1 wrzesnia 2012 roku do 31
stycznia 2013 roku
- w terminie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami potwierdzonymi za zgodnosc z oryginalem przez pracownika Urz^du Gminy)
stanowiajcymi dowod zakupu oleju nap^dowego w okresie od dnia 1 lutego 2013 roku do 31
Iipca2013 roku.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku wynosi 81,70 zl na kazdy hektar uzytkow
rolnych. Kwota ta jednak nie moze przekroczyc limitu rocznego obliczonego jako iloczyn
stawki zwrotu podatku tj. 0,95 zl, liczby 86 oraz powierzchni uzytkow rolnych b^da^cych
w posiadaniu producenta rolnego.
Naleznosci z tytulu zwrotu podatku akcyzowego wyplacane b^da^w terminach:

- 2-30 kwietnia 2013 roku w przypadku zlozenia pierwszego wniosku,
- 1- 31 pazdziernika 2013 roku w przypadku drugiego wniosku, gotowkq. w kasie Urz^du
Gminy lub przelewem na podany rachunek bankowy.
Istnieje mozliwosc skorzystania z calego limitu przyslugujajcego producentowi rolnemu za
2013 rok juz w pierwszym terminie skladania wnioskow tj. od 1 lutego do 28 lutego 2013 r.

Wnioski b^dzie mozna pobrac i skladac w Urz^dzie Gminy w Wagancu, pokqj nr 16 .

Otrzymujaj
Sohysi Gminy Waganiec z prosba^
o powiadomienie w sposob zwyczajowo
przyj?ty .
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