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Dala pŻięcia i podpjs

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r' o zwrocie podatku akcyzowego zawańego W cenie oleju napędowego wykofzystylva-
nego do produkcji rolnej (Dz. U' Nr 52, poz. 379, z późn. zm.)'

Termin składania WnioskuI od dnia 'l lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do dnia 3'l sierpnia'

Miejsce składania Wniosku: Wó]'t, burmistlz (prezydent m'asta)Właściwy ze Względu na miejsce położenia gruntóW będących w posiadaniu lub
wspołposiadaniu producenta rolnego'

L MlEJscE SKŁADANlA WNlosKU
1. Wóit' burnristrz (prezydent miasta)' do którego jest składany Wniosek

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

III. MIEJSCE ZAMIESZK.ANIA IADRES / SIEDZIBA IADRES PRODUCENTA ROLNEGO

tv. oŚWlADczENlE o PoWERzcHNl UżYTKÓW RoLNYCH

ośWiadczam, że jestem posiadaczem użlków rolnych o powierzchni

WspółposiadaczemużytkóWrolnychopowieŻchnif''ln"
r-r-fT_l

i budynkóW Wg stanu na dzień '1 lutego I roku' Wykorz ystywanych do produkcji rolnej,

położonych na obszaŻe gminy

V. |NFoRMAGJA o zAŁĄczNlKAcH

7. Numer dowodu osobistego'***

8' lnny dokument potwierdzający tożsamość
(rodzaj, numer dokumentu) "'"

9. Numer W Krajowym Rejestrze sądowym (w plzypadku
gdy producent rolny podlega wpisowi do lego rejestru)

2. Nazwisko / Nazwa pełna

3' Pierwsze irnię / Nazwa skrócona

'zaznaczyć w przypaclku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 slycznia'
" zaznaczyć W przypadku wniosku o zwol podatku za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.
*' Podająie podnioty, które są obowiązane posiadać NlP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r' o zasadach awidenciii identyłikacji padatników

ipłatników (Dz. U' z 2012 r', poz' 1314 oraz z 2013 r' poz' 2).
-"" Podać numer PESEL albo numerdowoclu osobistego albo rodzajinumer innego dokumentu potwiedzającelo lożsaność.

'"" Poclać liczbę faktur vAT albo ich kopii'



21. zdrąęniki

Vl. Proszę o:

D wypłacanie zwrotu podatku W gotówce

f pzekazania zwrotu podatku na rachunek bankowy

Vll. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (w przypadku przelewu zwrotu podatku na rachunek bankowy)
22' Nazwisko i imię / nazwa oraz adres posiadacza rachunku

23. Nazwa pełna banku

24' Pełny numer rachunku bankoweqo

Vlll. zGoDA WsPÓŁPoslADAczY NA VVYPŁATĘ zWRoTU

lx. oŚWlADczENlA

X. ADNoTACJE URZĘDU GM|NY/ MlAsTA
26. Uwagi

6. in]ęń;W W

ośWiadczam' że:
1) znane mi sąskutki składania fałszywych oświadczeń Wynikających z ań' 297 s 1 Kodeksu karnego;
2) znane mi są zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawańego w cenie olejU napędowego Wykorzystywanego

do produkcji rolnej.

25. Dala i podpis wnioskodawcy


