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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2019
Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wielkość refundacji do zakupu paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała producentowi rolnemu, będzie
wynikała z ilości zużytego paliwa, liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu
zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za ON. Stawka na 2019 rok wynosi 1 złoty za 1 litr ON.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie: 100,00 zł* ilość ha użytków rolnych.
Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju
napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub
współposiadaniu producenta rolnego, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Oznacza to, że rolnik w 2019 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 100 złotych
zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie limitu o 14 złotych do roku ubiegłego.
Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego
hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Będzie to dodatkowe 30
litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn
stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek
przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Ważne: We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka będą musieli podać
średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć
nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.
Przypominamy, że pierwszym terminem składania wniosków jest okres od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
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