
WIOSEK

0 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

nap^dowego wykorzystVAvanego do produkcji rolnej

na rok j i i i j luty i I * sierpien; j **

Polwierdzcnitf prz>'j«^ia wniosku pizez urzqd gminy lub miasta
(piecz^c)

DaU przyj^cia i podpis

Podstawa prawna:

Termin skladania waiosku:

Miejsce skiadaiiia wniosku;

ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap^dowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, zpozn. zm.)-
od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
wojt, burmistrz (prezydent miasta) wlasciwy ze wzgl^du na miejsce polozenia gruntow b^d^cych w posiadaniu lub
wspolposiadaniu producenta rolnego.

1. MIEJSCE SKLADANIA WNIOSKU

:i 01. Wojl, burmistrz (prezydent miasta), do kiorego jest skladany wniosek

XL DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

02. Nazwisko/Nazwa pelna

03. Pierwsze imi^/
Nazwa skrocona

04. Drugie imiq

05. NIP***

06. PESEL*

07. Numer dowodu osobistego*

07a. Wydanyprzez

08. Inny dokument potwierdzajqcy

\  "

(rodzaj, numer dokumentu) *

08a. Wydanypn

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

III. MIEJSCE ZAMIESZKANIAIADRES7 SIEDZIBAIADRES PRODUCENTA ROLNEGO

10. Pai'isnvo 11. Wojewodztwo 12. Powiat

13. Cmiiia 14. (Mica 15. Nrdomu 16. Nr lokalu

17. Miejscowosc 18. Kodpocztowy 19. Poczta 3

IV. OSWIADCZENIE O POWTERZCHNI UZYTKOw ROLNYCH

" Oswiadczam, ze jestem posiadaczem uzytkow rolnycb o powierzchm

si
tSil

Ijha ; I i a,

wspolposiadaczem uzytkow rolnych o powierzcbni j j; ha : ; . a okreslonej w ewidencji

gruntow i budynkdw wg stanu na dzien 1 lutego ] j j_ | ] roku, wykorzystywanych do produkcji rolnej,

polozonycb na obszarze gnuny i

v. INFORMACJA O ZAL^CZNIKACH

20. Liczha zalacznikow*****

Zaznaczvc «'przypadku wniosku o z)vrptpodatku za okres^oddnia 1 sieijjnia do dnia 31 stycznia.
Zaznaczyc wprzypadku wniosku o zwrol podatku za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.
Podajn te podmioty, ktdre sq obowiqzane posiadac NIP na podstawie przepisow ustawy z dnia 13 pazdziemika 1995 r.
0 zasadach ewidencji i identyjikacjipodatnikow iplatnikow (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2).
Podac numer PESEL albo numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc.

' Podac liczb^faktur VAT albo ich kopii. 1/2



21. Zalqczniki Nazwa zal^cznikow Liczba zalzicznikow

VI. Proszg 0 wyplacenie zwrotu podatku >v gotowce

Prosz? 0 przekazanie zwrotu podatku na rachunek banko'wy

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

: 22. A^azwisko i imiq/nazwa oraz adres posiadacza rachunku . _ ^ ̂

rn I n [ n i rri i [ r

TTtt Tn-^-TTT-TTTi
23. Nazwa pepia banku

J  L

24 Ferny numer rachtmku bam oui^o - , . ^

1 r"]"
J  i L

Vin. ZGODA WSP6LPOSIADACZY NA WYPLAT]5 ZWROTU PODATKU******

1)

2)
(imi? i nazwisko) (data i podpis)

3)
(imi^ i nazwisko) (data i podpis)

4)

(imi? i nazwisko) (data i podpis)

5)

(imiQ i nazwisko) (data i podpis)

6)

(imiQ i nazwisko) (data i podpis)

(imi? i nazwisko) (data i podpis)

IX. OSWIADCZENIA

Oswiadczam, ze:
1) znane mi skutki skladania falszywych oswiadczen wynikaj^ce z art. 297 § 1 Kodeksu kamego;
2) znane mi zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej.

25. Data i podpis wnioskodawcy

data wypefaiienia wniosku
(dzien - miesi^c - rok)

X. ADNOTACJE URZ^DU GMINY/MIASTA
26. Uwagi

czytelny podpis wnioskodawcy

-

' Wypelnic wprzypadku. gdy grunty gospodar.itwa rolnego stanowin przedmiot wspolposiadania (nie dotyczy wspolmalzonkow).
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