
 

ZASADY ZWROTU AKCYZY DLA ROLNIKÓW W 2023 r.
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Podczas proponowanego szkolenia zostaną omówione zasady związane z procedurą zwrotu podatku akcyzowego w 2023 
roku przysługującego rolnikom z tytułu nabycia oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prowadzący 
omówi warunki formalne, jakie powinien spełniać wniosek oraz zagadnienia dotyczące trybu przyznawania oraz sposobu 
rozliczania przez gminy dotacji, przeznaczonych na cele związane ze zwrotem akcyzy.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy dotyczącej podmiotów uprawnionych do uzyskania zwrotu podatku 
akcyzowego. 

• Poznanie – krok po kroku – zasad postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.  

• Przedstawienie warunków formalnych, jakie powinien spełniać wniosek o zwrot akcyzy oraz wskazanie, kto i w jakich 
okolicznościach może z nim wystąpić. 

• Omówienie prawidłowych procedur i praktycznych zasad postępowania. 

• Wskazanie konsekwencji nienależnie pobranego zwrotu podatku. 

• Możliwość konsultacji, podczas szkolenia, problematycznych kwestii z wykładowcą. 

• Otrzymanie obszernych materiałów z zakresu omawianego tematu. 

PROGRAM: 
1. Informacje wstępne: 

• Przepisy regulujące kwestie związane ze zwrotem akcyzy dla rolników. 
2. Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu akcyzy: 

• Definicja producenta rolnego. 

• Współposiadacz gospodarstwa rolnego. 

• Dzierżawca i użytkownik gruntów rolnych. 

• Wyłączenia. 
3. Postępowanie w sprawie zwrotu akcyzy: 

• Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy. 

• Kwota i termin wypłaty zwrotu podatku. 

• Nienależnie pobrany zwrot podatku. 
4. Dotacje celowe przekazywane gminom na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku 

akcyzowego: 

• Tryb przekazania i wypłaty dotacji. 

• Sposób rozliczania dotacji. 

• Zakres i tryb składania sprawozdań w zakresie dotacji. 
5. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje. 

ADRESACI:  
Pracownicy urzędów gmin, którzy w ramach wykonywanych obowiązków zajmują się sprawami z zakresu podatku 
akcyzowego lub rozliczaniem otrzymywanych przez gminę dotacji.  

PROWADZĄCY:  
Doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich i Partner w spółce, specjalizującej się w 
zakresie doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, ekspert podatku akcyzowego i 
podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych 
branż. Autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego. Odniósł wiele sukcesów 
reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. 
Doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku 

VAT. Rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego, w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Zasady zwrotu akcyzy dla rolników w 2023 roku 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
23 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, 
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Centrum Szkoleniowe FRDL 
ul. K. Kolumba 86, 70-035 Szczecin;  

tel. +48 725 302 313 (316), centrum@frdl.szczecin.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP  Telefon 

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co 
najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐  

NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..………….………. 

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………….……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.szczecin.pl oraz zawartej 
w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  
do 16 marca 2023 r. 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny 
z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie 
wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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