
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 
formie prawnej beneficjenta pomocy*.
Wyszczególnienie Kod
Przedsiębiorstwo państwowe 1.A
Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 1.B

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 5723, z późn. zm.)

1.C

Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku 
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 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.)

1.D

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 
zm.)

1.E

Beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 
1.E

2

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)-należy zaznaczyć odpowiedni kod. 
Wyszczególnienie Kod
Mikroprzedsiębiorstwo 0
Małe przedsiębiorstwo 1
Średnie przedsiębiorstwo 2
Przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii 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
przychód.
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych, z wyłączeniem ryżu 01.11
Chów i hodowla bydła mlecznego 01.41
Chów i hodowla świń 01.46
Chów i hodowla drobiu 01.47
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt 01.50
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 01.24
Inny:

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 10 marca 2016r 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:iod@knyszyn.pl

