Włodawa, dnia 20.01.2020 r.
UWAGA ROLNICY !!!!!
DOPŁATY DO PALIWA
I OKRES 2020 r.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej za I okres 2020 roku
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT


w terminie od 1 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w
okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., oraz dokument wydany przez kierownika
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający
informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu
producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu
każdego miesiąca za rok poprzedzający złożenie wniosku o zwrot podatku, ustalonej z
uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki
przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w
rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt w przypadku ubiegania się
producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosić będzie: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w
pierwszym terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Urząd Gminy Włodawa
nie prowadzi kasy, wypłaty dokonuje się tylko na wskazane we wniosku konto bankowe. Druki
wniosków i załączników znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodawa: www.gminawlodawa.pl , a także w Urzędzie Gminy Włodawa( pokój nr 8 ). Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy Włodawa, tel. (82)5721234
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