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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post´powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wyp∏at´

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przekazywania
gminom dotacji celowej na post´powanie w sprawie
zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju nap´dowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej i jego wyp∏at´, sposób rozlicza-
nia dotacji oraz zakres i tryb sk∏adania sprawozdaƒ
w tym zakresie.

§ 2. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) sk∏ada
do w∏aÊciwego miejscowo wojewody wniosek o prze-
kazanie gminie dotacji celowej na post´powanie
w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wyko-

rzystywanego do produkcji rolnej i jego wyp∏at´, zwa-
nej dalej „dotacjà”.

2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji zawiera:

1) nazw´ gminy oraz nazw´ i adres urz´du gminy lub
miasta;

2) kwot´ dotacji, z wyszczególnieniem kwoty prze-
znaczonej na pokrycie kosztów zwiàzanych z po-
st´powaniem w sprawie zwrotu producentom rol-
nym podatku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju nap´dowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, zwanego dalej „zwrotem podatku”, oraz
kwoty przeznaczonej na jego wyp∏at´;

3) powierzchni´ u˝ytków rolnych po∏o˝onych na ob-
szarze danej gminy, zg∏oszonà przez producentów
rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

4) iloÊç litrów oleju nap´dowego wykorzystanego do
produkcji rolnej wynikajàcà ze z∏o˝onych przez
producentów rolnych wniosków o zwrot podatku;

5) ∏àcznà kwot´ rocznego limitu zwrotu podatku
przys∏ugujàcego producentom rolnym b´dàcym
w posiadaniu lub wspó∏posiadaniu u˝ytków rol-

———————
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nych po∏o˝onych na obszarze danej gminy, ustalo-
nego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 mar-
ca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej, zwanej dalej „ustawà”;

6) ∏àcznà kwot´ limitu zwrotu podatku przys∏ugujàce-
go producentom rolnym b´dàcym w posiadaniu
lub wspó∏posiadaniu u˝ytków rolnych po∏o˝onych
na obszarze danej gminy do wykorzystania
w okresie, za który zosta∏y z∏o˝one wnioski o zwrot
podatku w ramach rocznego limitu, o którym mo-
wa w pkt 5;

7) numer rachunku bankowego urz´du gminy lub
miasta, na który majà zostaç przekazane Êrodki
z tytu∏u dotacji;

8) piecz´ç i podpis wójta, burmistrza (prezydenta
miasta).

3. Wniosek o przekazanie gminie dotacji sk∏ada si´
w terminie:

1) do dnia 18 kwietnia danego roku — w przypadku
wniosków o zwrot podatku z∏o˝onych przez produ-
centów rolnych w okresie od dnia 1 marca do dnia
31 marca danego roku;

2) do dnia 18 paêdziernika danego roku — w przy-
padku wniosków o zwrot podatku z∏o˝onych przez
producentów rolnych w okresie od dnia 1 wrzeÊ-
nia do dnia 30 wrzeÊnia danego roku.

§ 3. 1. Wojewoda na podstawie z∏o˝onych przez
wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków
o przekazanie gminie dotacji wyst´puje do ministra
w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi z zapotrzebowa-
niem na dotacj´. Kopi´ zapotrzebowania wojewoda
przesy∏a ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych.

2. Zapotrzebowanie na dotacj´ zawiera:

1) wskazanie wojewody oraz nazw´ i adres urz´du
wojewódzkiego;

2) kwot´ dotacji wynikajàcà ze z∏o˝onych przez wój-
tów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków
o przekazanie gminie dotacji, z wyszczególnie-
niem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów
poszczególnych gmin zwiàzanych z post´powa-
niem w sprawie zwrotu podatku oraz kwoty prze-
znaczonej na jego wyp∏at´ w poszczególnych gmi-
nach;

3) powierzchni´ u˝ytków rolnych w poszczególnych
gminach okreÊlonà w z∏o˝onych przez wójtów,
burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach
o przekazanie gminie dotacji;

4) iloÊç litrów oleju nap´dowego wykorzystanego do
produkcji rolnej okreÊlonà w z∏o˝onych przez wój-
tów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach
o przekazanie dotacji;

5) ∏àcznà kwot´ rocznych limitów zwrotu podatku
przys∏ugujàcych w poszczególnych gminach;

6) ∏àcznà kwot´ limitów zwrotu podatku przys∏ugujà-
cych w poszczególnych gminach do wykorzysta-
nia w okresie, za który zosta∏y z∏o˝one wnioski
o zwrot podatku w ramach rocznych limitów,
o których mowa w pkt 5;

7) numer rachunku bankowego urz´du wojewódzkie-
go, na który majà zostaç przekazane Êrodki z tytu-
∏u dotacji;

8) piecz´ç i podpis wojewody.

3. Zapotrzebowanie na dotacj´ sk∏ada si´ nie póê-
niej ni˝ 5 dni roboczych przed terminem przekazania
dotacji na rachunek urz´du wojewódzkiego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, w ter-
minie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebo-
wania na dotacj´, wyst´puje do ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych z wnioskiem
o przekazanie dotacji wojewodom.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
wniosku ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi
o przekazanie dotacji, przekazuje na rachunki banko-
we urz´dów wojewódzkich Êrodki z tytu∏u dotacji.

6. Wojewoda, w terminie 2 dni od dnia otrzymania
Êrodków z tytu∏u dotacji, przekazuje je na rachunki
bankowe urz´dów gmin lub miast w wysokoÊci okreÊ-
lonej we wnioskach o przekazanie dotacji.

§ 4. 1. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwier-
dzenia niewa˝noÊci decyzji, o której mowa w art. 5
ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz (prezydent miasta) sk∏a-
da do w∏aÊciwego miejscowo wojewody dodatkowy
wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie
5 dni od dnia, w którym decyzja przyznajàca zwrot po-
datku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchyle-
nia albo stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji, o której
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, sta∏a si´ ostateczna.

2. Wojewoda, na podstawie z∏o˝onych przez wój-
tów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków,
o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia ich
otrzymania, wyst´puje do ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi z dodatkowym zapotrzebowaniem
na dotacj´. Kopi´ dodatkowego zapotrzebowania wo-
jewoda przesy∏a ministrowi w∏aÊciwemu do spraw fi-
nansów publicznych.

3. Do dodatkowego wniosku oraz dodatkowego
zapotrzebowania stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.

§ 5. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) zwraca
wojewodzie, w terminie przewidzianym odpowiednio
do z∏o˝enia okresowego i rocznego rozliczenia dotacji
oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji
wyp∏at zwrotu podatku, kwot´ dotacji przekraczajàcà
wysokoÊç:

1) nale˝nych zwrotów podatku;

2) kosztów gminy zwiàzanych z post´powaniem
w sprawie zwrotu podatku i jego wyp∏atà.
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2. Od kwoty dotacji niezwróconej w terminie wska-
zanym w ust. 1 wójt, burmistrz (prezydent miasta)
przekazuje odsetki za zw∏ok´ w wysokoÊci okreÊlonej
jak dla zaleg∏oÊci podatkowych.

3. Wojewoda w terminie 5 dni od dnia otrzymania
Êrodków, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje je na
rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa.

§ 6. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) przeka-
zuje w∏aÊciwemu wojewodzie:

1) okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe spra-
wozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wyp∏at
zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a) od dnia 1 maja do dnia 31 maja — w terminie
do dnia 30 czerwca danego roku,

b) od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada dane-
go roku — w terminie do dnia 31 grudnia dane-
go roku;

2) roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozda-
nie rzeczowo-finansowe z realizacji wyp∏at zwrotu
podatku — w terminie do dnia 31 grudnia danego
roku.

2. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych:

1) okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okreso-
we zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe
z realizacji wyp∏at zwrotu podatku dokonanych
w okresie:

a) od dnia 1 maja do dnia 31 maja — w terminie
do dnia 15 lipca danego roku,

b) od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada dane-
go roku — w terminie do dnia 15 stycznia na-
st´pnego roku;

2) roczne zbiorcze rozliczenie dotacji oraz roczne
zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z re-
alizacji wyp∏at zwrotu podatku dokonanych w da-
nym roku — w terminie do dnia 15 stycznia na-
st´pnego roku.

3. W przypadku gdy terminy, o których mowa
w ust. 1 i 2, sà dniami wolnymi od pracy, rozliczenie
dotacji oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z reali-
zacji wyp∏at zwrotu podatku przekazuje si´ w pierw-
szym dniu roboczym po up∏ywie tych terminów.

§ 7. OkreÊla si´ wzór:

1) okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wyp∏at
zwrotu podatku, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia;

2) okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego
z realizacji wyp∏at zwrotu podatku, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

3) rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wyp∏at
zwrotu podatku, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do roz-
porzàdzenia;

4) rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego
z realizacji wyp∏at zwrotu podatku, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

5) okresowego zbiorczego rozliczenia dotacji z reali-
zacji wyp∏at zwrotu podatku, stanowiàcy za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia;

6) okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-
-finansowego z realizacji wyp∏at zwrotu podatku,
stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia;

7) rocznego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji
wyp∏at zwrotu podatku, stanowiàcy za∏àcznik nr 7
do rozporzàdzenia;

8) rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-fi-
nansowego z realizacji wyp∏at zwrotu podatku,
stanowiàcy za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

Dziennik Ustaw Nr 160 — 8167 — Poz. 1132



D
zien

n
ik U

staw
 N

r 160
—

8168
—

P
o

z. 1132

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2006 r. (poz. 1132)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR



D
zien

n
ik U

staw
 N

r 160
—

8174
—

P
o

z. 1132
Za∏àcznik nr 7
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Za∏àcznik nr 8
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