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Potwierdzorne przyj~ W!llllsku przez. urąd gminy lub m,_ 
(pieoąó) 

WNIOSEK 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie-oleju 
na pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

1 0na rok i°'.........r·-·--f..... ..{.........! łuty ! :* sierpień :,· ·.·.·...-·.·.·.·.·:, . ....... ' 
Dlllll ~ęc,• I J)OdplsL....._...1.__,__1,H_..,..L~ ..... i i......... : . 

Podstawa prawna: ustawa z dnia IOmarca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), zwana dalej „ustawą". 

Termin składania wniosku: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. 

Miejsce składania wniosku: wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego. 

I. MIEJSCE SKLADANIA WNIOSKU 
01. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), do którego jest składany wniosek 

li. DANE IDENTYFlKACYJNE WNIOSKODAWCY 
02. Nazwisko/Nazwa pełna 05. NIP*** 

06. PESEL•• 0 

07. Numer dowodu osobistego**** 

! 1 I 1 ! ~ l : 

r:------------- ---,-------------1 !.°.~:.:.~~~~ny~:~~ ::: .. :..:::::::::::::::::::::::::::...................... 
03. Pierwsze imię/ 04. Drugie im ię 

08. inny.dokument potwierdzający. tożsamość..(rodzaj, .numer dokumentu)••••
Nazwa skrócona 

08a. Wydany przez ........................ .................. ·······················•·· 

09. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku gdy producent rolny 
podlega wpisowi do tego rejestru) 

HL MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES/ SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA ROLNEGO 
IO. Państw o I/. Województwo /2. Powiat 

13. Gmina /4. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kodpocztowy 19. Poczta 

IV. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROL CH ORAZ ŚREDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE BYDŁA 

Oświadczam. 2e jestem posiadacz.em użytków rolnych o powierzchni I r ha l --- r a. 

ws półposiadaczem użytków rolnych o powierzchn~~ I ha I , a określonej w·ewidencji 

gruntów i budynków wg stanu na dzień I lutego i L ' ro~ wykorzy~cywanycb do produkcji rolnej, 

położonych na 0bszarze gminy ; '" , ,v ~ ~ ~~- .J 
Oświadc:za.m , że ś r ednia rocma liczba dużychjedno tek przeliczeniowych bydła, którego b _i~ łem posiadaczem 
w roku pop rzed2ającym rok, wktórym został złożony wniosek o zwrot podatku wynosi L __J 

V. INFORMACJA O z,il,ĄCZNlKAc;H 

Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia. 
•• Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia i lutego do dnia 31 lipca. 
••• Podają tepodmioty, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia I3października 1995 r. 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U z 201 7 r. poz. 869, z późn. zm.). 
•••• Podać numer PESEL albo numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
••••• Podać liczbę faktur VAT albo ich kopii, oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy. 1/2 

https://posiadacz.em
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21. Załqczniki Nazwa załączników Liczba załącmików 

VI. Proszę o wypłacenie zwrotu podatku w gotówce 

Proszę o pnekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy 

VII. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (w przypadku przelewu zwrotu podatku na rachunek bankowy) 

22. Nazwisko i imię/nazwa oraz adres posiadacza rachunku 
. "7 1 I 1 f i · - .i . - i-··· i ....,.......,................ ·-· ,··-·.-···T....7...... ,....l..... ,··· · .-····r· 1· ····· ··r . i ·1 i ' ' ~ 

! ' ' I I I . ! I ! I j ! ! I . ! : ! I I l . ' ! i I .I I 

23. Nazwa pełna banku 
:· I r I : 1· r : : : : : : : : : T' : : • : : ; . ; : : : : : 1 r ··1 'f 1 7: 
1 I I I I i i i i I ! i i i ! I i i i ! I ! i I I i i I i I I I I : i 
24. Pełny numer rachunku bankowego 

VIII. ZGODA WSPÓLPOSIADA.CZY NA WYPLATĘ ZWROTU PODATKU**"'*** 

1) 
(imię i nazwisko) (data i podpis) 

2) 
(imię i nazwisko) (data i podpis) 

3) 
(imię i nazwisko) (data i podpis) 

4) 
(imię i nazwisko) (data i podpis) 

5) 
(imię i nazwisko) (data i podpis) 

6) 
(imię i nazwisko) (data i podpis) 

IX. OŚWIADC°ZENIA 

Oświadczam, że znane mi są: 
1) skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § I Kodeksu karnego; 
2) zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. 

25. Data i podpis wnioskodawcy 

rnrn 
data wypełnienia wniosku 
(dzień - miesiąc - rok) czytelny podpis wnioskodawcy 

X. ADNOTACJE URZĘDU GMINY/MIASTA 
26. Uwagi 

•••••• Wypełnić w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania (nie dotyczy współmałżonków). 212 



Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego 

Ja... .......................................... .. ............ .................. niżej podpisany oświadczam, co następuje : 

(imię i nazwisko, adres) 
1. Forma prawna beneficjenta pomocy-należy zaznaczyć właściwy kod odpowiadający 
fi . .b fi. t * onme prawne, ene c1en a pomocy . 
Wyszczególnienie Kod 

1.A 
1.B 

Przedsiębiorstwo państwowe 

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu 1.C 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 5723, z późn. zm.) 

Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku 1.D 

do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są 

podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy 
dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencii i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z p óźn. zm.) 

Jednostka sektora fmansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 1.E 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 
zm. ) 
Beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od l .A do 2 

1.E 

2. Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa*, przy którego użyciu beneficjent pomocy 

wykonuje działalność w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach 

rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 

z 01.07.2014, st. 1)-nale · zaznac ć od owiedni kod. 
Kod 
o 
1 
2 
3 

3. Klasa PKD* - należy zaznaczyć klasę działalności ( 4 pierwsze znaki), określoną zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489). Jeżeli brak jest możliwości ustalenia 

jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy 

r chód. 
01.11 
01.41 

Chów i hodowla świń 01.46 

Chów i hodowla drobiu 01.47 
01.50 

eh 01.24 

4.Numer identyfikacji podatkowej NIP - należy podać w przypadku osób prawnych albo 

PESEL beneficjenta pomocy - należy podać w przypadku osób fizycznych. 

data i podpis 



Pouczenie: 
Art. 56 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2226 ze zm.) - Podatnik, który składając 

organowi podatkowemu, innemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub 
zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża 
podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, 
albo obu tym karom łącznie. 
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego 
określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu 
zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. 
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy 
opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub 
wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Klauzula informacyjna - Zwrot podatku akcyzowego 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łącko z siedzibą w Łącku 445 
reprezentowana przez Wójta 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: sekretarz@lacko.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 

j/w o ochronie danych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w związku z ustawą z dnia 1Omarca 20 l 6r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w celu realizacji wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane 
osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 
15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 
• sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 
• usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 
• przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację w/w wniosku. 

*Właściwe zaznaczyć X 

mailto:sekretarz@lacko.pl


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub 
rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 

1) Imię i nazwisko albo nazwa 

2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 

3) 

Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
rwspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( ogólnego rozporządzenia w 
!Sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)1> 

1) mikroprzedsiębiorstwo 

2) małe przedsiębiorstwo 

3) średnie przedsiębiorstwo 

~) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 

B. Informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą 
wnioskodawca ubiega się o pomoc 

Rodzaj prowadzonej działalności: 1 > 

[] działalność w rolnictwie: 

[] w leśnictwie 

[] inna niż w leśnictwie 

[] działalność w rybołówstwie 

C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość 
udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o 
obowiązku zwrotu pomocy?1> 

[]tak[] nie 



D. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty 
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o 
pomoc 

Podstawa prawna Wartość 
Dzień udzielenia Forma PrzeznaczenieLp. udzielenia otrzymanej

pomocy pomocy pomocy
pomocy pomocy 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

l3. 

~-

Objaśnienia: 

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, np. dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie 
przyznania pomocy. 

2. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 2) - należy podać tytuł aktu, na podstawie 
którego udzielona została pomoc, np. informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub 
umowie. 

3. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 3) - należy podać wartość brutto (jako ekwiwalent 
dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 
r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w 
różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.)), np. określoną w decyzji lub 
umowie. 

4. Forma pomocy (kol. 4) - należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji 
części lub całości wydatków, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub opłatach, lub inne. 

5. Przeznaczenie pomocy (kol. 5) - należy wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, 
dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie, czy działalności bieżącej. 

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji: 

imię i nazwisko nr telefonu data i podpis 

' l Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. 


