UWAGA: Zmiana kodów oleju
napędowego, które można uznać
do zwrotu podatku akcyzowego
Informujemy, że w dniach od 1 do 28 lutego 2019 r. rolnicy posiadający
grunty rolne na terenie naszej gminy, mogą składać do wójta gminy
Nowy Kawęczyn wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można
uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego: od dnia
01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19
49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19; od dnia 01.01.2019r. do dnia
31.01.2019r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN
3826 00, ponieważ zakup oleju napędowego powinien dotyczyć 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym
terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju
napędowego:
1) od dnia 01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r. oznaczone kodem CN 2710 19 41
do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19,
2) od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.01.2019r. oznaczone kodem CN 2710 19 43
do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00, ponieważ zakup oleju napędowego
powinien dotyczyć 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o
zwrot podatku akcyzowego.
Poniżej przedstawiamy odpowiedź zamieszczoną na stronie przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi związana z wątpliwościami przyjmowania faktur
VAT od producentów rolnych po zmianie przepisów od dnia 1 stycznia 2019r.
Pytanie nr 46: Czy od oleju napędowego oznaczonego kodem CN2710 19 41
do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19 przysługuje zwrot
podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10marca 2006r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej?
Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w
prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku

akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.
Do 2018 roku zwrot podatku akcyzowego przysługiwał do oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do
2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, a po wejściu w życie rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik
I do rozporządzenia Rady (EWG)nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającego od 1
stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, również kodem CN
2710 20 11 do 2710 20 19.

