
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki 

 

informuje: 

 wydanych na 

  

powinien zbiera  faktury VAT 

 
 w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. 

, burmistrza lub prezydenta miasta, w 
 miejsca  wraz z fakturami 

10 r. do 28 lutego 2011 r., 

 w  2011 2011 

miejsca z 

nap  2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w 
ramach limitu go na 2011 r.  

 

Limit zwrotu podatku w 2011  
73,10  *  

 
w terminach:  

 
2 maja - 31 maja 2011 r. w przypadku  wniosku  

w pierwszym terminie 
2 - 30 listopada 2011 r. w przypadku  wniosku  

w drugim terminie 
 

rachunek bankowy podany we wniosku. 



 
Procedura i warunki ubi

ywanego do produkcji rolnej w 2011 roku. 
 

  
1. W 2011 r. producent rolny 

ych w posiadaniu lub 

wykorzystanego do produkcji rolnej limitu go na 2011 r., 

terminach, tj.  

a)  od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. producent wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz 

z fakturami VAT  

w okresie od 1 a 2010 r. do 28 lutego 2011 r., 

b) 1 1 r. producent 

akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)   

do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 

2. Z  

nie 

. 

3.  Za gospodarstwo rolne 

zadrzewione lub 

 niowy,  

 . 

4. 

posiadacze wyrazili 

 

5. W ,  

odpis z tego rejestru. 

6. W

do produkcji rolnej zosta   Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

06) i jest 

 oraz 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl  gmin 

do kopiowania. 

7. Faktur z dnia 28 listopada 

od  ). podatku akcyzowego 

VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra ej u Rady  z dnia 29 listopada 



wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1541), z tym, 

kwota zwrotu podatku a kwota  iloczyn stawki zwrotu na 1 litr 

 , liczby 86 oraz p

w ew

danego roku.  gospodarstw 

rolnych  

gospodarczej innej n .  

 8.  

 

9.  2 maja 2011 r.  

do 31 maja 2011 2 listopada 2011 r.  

do 30 listopada 2011 -  

lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku. 

 


