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WYSTĄPIEME PoKoNTRoLNE
Na podstawieań' 28 ust. 1 pkt 2 ustą\Yyz dnia 23 stycznia 2009 r' o wojewodzie
i administracjirządowejł9województwie@z U. Nr 3|, poz, 206;)przeprowadzona
została
kontrolaprobiemowaw kierowanymprzez PanąUrzędńe.
Przedmiotemkontroli byłarealtzacjazadańadministracjirządowejw zakresie zwrotu
podatkuakcyzowegozawartegow cenieolejunapędowego
wykorzystywanego
do produkcji
rolnej wynikających z ustawy z drua 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawarteqow cenie oleju napędowegowykarzysjwanegodo produkcji rolnej @z. U. 2006 Nr
5f , poz. 379 ) oraz wykorzystanie dotacji celowej przekazanejgminie na realizację Ww
zadń.
Kontroląobjętookes od 1 stycznia2009r. do 31 grudnia2009r'
W zw.ią7ku z kontrolą któĘ

szczegółowe wyniki

przedstawione zostały

w podpisanymbez zastłzeirci protokole konboli, przekazlĄęPani Burmistrz niniejsze
pokontrolne.
wystąpienie
Realizacją zadań w zalaesie zwrotu podatkuakcyzowegozajmowali się pracownicy
Referatu Finansowego w ramach ''ruaowy _ z|eceńa,, zawartej ze zleceniodawcą tj.
BurmistrzemZwolenia. W badanymokresie przyjęto 984 wnioski producentówrolnych
o zwrot podatku akcyzowegooraz wydano 984 decyzjeorzekająceo przyznaniu tego zwrotu.

wybranodo kontroli 30 spraw z I okresu składania
Metodą losowania systematycznego
rłryriosków
i 30 sprawz II okresu.
Analizującwybranedo badaniasprawy'nię stwierdzononieprawidłowości
w zakesie
rea|tzacjiusta\łYo zwrociepodatkuakcyzowego.W trakciekonholi zwróconouwagęna fakt,
przez producentówrolnych dotyczących
iż nanoszeniepoprawekna wnioskachskładanych
wielkościposiadanychuż1tkówrolnychwymagapodpisuosobypoprawiającej.
Sytuacja taka
miałamiejscew trzechkontro1owanych
sprawach.
PostępowanieUrzędu w sprawiezwrotupodatkuakcyzowegooceniampozfywnie.
Wszystkiedecyzjeo zwrociepodatkuakcyzowegowykorzystywanego
do produkcjirolnejsą
zgodnez art. 107ustawyz dnia 14 czetwca1960r ' Kodel<s
postępowaniąadministracyjnego
(Dz.U.z 2000r'Nr98,poz.,1071zpóźn,zm,),a kwotyzwrotupodatkuakcyzowego
i limity
zwrotu podatkuakcyzowegowyliczane są właściwie
i spełniająlvymogi art. 4 ust. 1 i 2
ustawyo zwrociepodatkuakcyzowego.
W badanymokresie,na podstawieterminowozł.oż'onych
wniosków Gmina otrzymała
dotacjęw łącznejkwocie 304355,00zł w tym 298336'99zł na wypłatyzwrotu podatku
akcyzowego producentomrolnym oraz 6018,01 zł na pokrycie kosztów związanych
z ustalanięmi wypłacaniemtych zwrotów. W terminach ustalonych w $ 6 ust. 1
rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia2006 r. w sprawie
przeka4ulania gminom dotacji celowej ną postęI)owaniew sprawie zwrotu podatku
akcyzowegoząwąrtegow cenie oleju napędowegowykorzysĘwanegodo produkcji rolnej
i jego wypłatę(Dz, U ' z 2006 r., Nr 160,poz. II32 ) przekazywane
byłyokresowei roczne
rozliczęniadotacji oraz okresowei roczne sprawozdaniafinansowo-rzęcz
owe z realizacji
wypłatZvffotupodatkuakcyzowego.Gmina wykorzystała
dotacjęzgodniez pTzęznaczen|ern
w kwocię 304353'88zł' Zvtrotnadpłaconej
dotacjiw kwocie 1,12złnastąpiłw ustawowych
terminach.
Przedstawiając powyższeustalenia stwierdzam, til rea|izacjaz^dań w zakresie
zwrotupodatkuakcyzowegozawartegow cenieo|ejunapędowego
wykorzysĘrvanego
do
produkcji rolnej wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrociepodatku
akcyzowegozawartegow cenie oleju napędowegowykor7ystywanego
do produkcji rolnej
(Dz.U. Nr 52,poz.379) jest prawidłowa'
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