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ó zwrot podatku ]akcyzowego zawarte9o ,w ććnie, óleju
napędowego Ękorzystywanego dó produkcji rolnej

na,rok luty |-l 
- 

śieipień f] "-

zalącznik do roąoĘądzenia Ministra Ro]nictfla

i Rozwoju Wsi z dnia 28 czemca 2013 r. (poz- 789)

Potwierdzenie prryjęcia wniosku przez uząd gminy lub miasta
(pieczęć)

podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o avrocie podatku akcyzowąo zawartąo w cenie oleju napędowąo wykorzysĘwanego do produkcji

rolnej (Dz, U, Nr 52, poz, 379, z póżn. zm.).

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

Miejsce składania wniosku: wójt, burmiskz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce polożenia gruntów będących w posiadaniu lub wspołposiadaniu
producenta rolnąo.

1.1 rvllr.lsce,sKŁADAŃn,wNi
01. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), do którego iesl skladany wniosek

' Zaznaczyć w paypadku wniósku a zwrcl podatku za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia.

" Zaznaczyć w paypadku Wniosku o zwot podathu za okres Ń dnia 1 lńąo do dnia 31 lipca.--. 
Podają ie poómioty, które są obowiązane posiadać NlP na pod§laMe paeplsóW u§tawy z dnia 13 pażdaomika 1995 r, o zasadach ewidenci i identyfrkacji podalników i pktników

(Dz. U. ż 2012 r. poz-1314 oraz z 2013 r. poz. 2).
,,-, PodaćnumerPEiELalbonumerdowoduosoDlstegoa/borodząinumerinnegodokunentupotwiadża]ącegotożsamość.
""' Padać l;czbę taklur VAT albo ich kopii
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ll. D'ANE lDENTYFlKAcyuNe WNlosKoDAWcY

ml E.lsĆE,-złrvlińszxAŃiA !.Aoneś,,l. §iEDzlBA l ADRE§ p RoDUcENTA lRoLN EGo

a2. Nazwisko / Nazwa pelna 05, NlP *,

06, PEsEl *"

||l

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

03. Pierlsze imĘ / Nazwa skrócona 04. Drugie imię

08a. Wydany pnez

09, Numer w Rrahwym Reieslze Sądowym (w paypadku, gdy producent
rolny podlega wptsowi do tego rejestru).

10. Państłlo 11. Vloiewódzfwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15, Nr domu 16. Nr lokalu

17. Mieiscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

20. Liczba żałączników
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'2i; 
ZĄćżniki Nazwa zaĘczńików Liczba zalączników

Oświadczam, ze:
1) znane mi są skutki §kładania fałszywych oświadczeń wynikające z ar|.2g7 § 1 Kodeksu karnego;
2) znane mi są zasadY PżYznawania zwrotu podatku akcyzowego zawańego w cenie oleju napędowego

wykozystywanego do produkcji rolnej,

PoDATKU****|*

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(data i podpis)

(data i podpis)

25. Data i pŃpis wnioskodawcy

data wypełnienia wniosku
(dzień-miesiąc-rok)

'""' WpehiĆ w pżypadku, gq grunly gospodarstwa ftlnąo stanońą paedmiol Wótposiadffiia (nie dotyczy ffipołnałżonków),
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