
WNIoSEK
o zwrot podatku akcyzowe go zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zalącznik do rozporządzenia l\tinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 20l3 n (poz.789)

Potwierdzenie przy jęcia wniosku przez
urząd grniny lub miasta (pieczęc)

(data

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
() l . W(lit. bLtrtnis1l,z (prczydent miasta), do którego jest składany rvniosek

,*, 
Zaznaczl'Ć w pre'padku u,niosktt o zv,rol potlutku za okres otl c]nia l sietpnia clo c]nia 31 sh,c:nia,

** Zarnacrl'g w'przvpadku v,niosklt o zl,rot podalktt ztt okrcs ot] clnia t ltłigo t]o clnia 3t lipia.
*** Podają te podntioĘ', które są oboł'ią:une posiaclać NIP na pod,stal,ie prŻepisó|, ltśtąrl,.|,': clnia 13 paźd:ie rnika ] 995 r o :asaclacll

___*eltitleltcji iitlc'ttt1'/ikac'ii podatnikóv i płatnilrów (D:. U,:2012 t: po:. ]3I1, ora:2013 r poz. 2).nnn* 
PotluĆ nuner PESEL albo nuner tlowodtt osobistego a!bo rotl:aj i ntuner innego clokttnlintu potu,ierdzctjącego tożsąntość,n**** Podać lic,zbę.filktur VAT atbo icll kopii.

Ptltlslittr a pra\\rni) :

'|'erlltin 
sklirtlaniir:

iVl ir, jscc sk lirdattlir ti,tl itlsktt:

usta$'a Z dnia l 0 marca 2006 r. o zrvroclo podatk u akcyzowego zawartego w cenie olej u napęrlowego wykorzystywanego
do produkc.ji rolncj (Dz. U. Nr 52, pr>z.379, z póżn. zm.),
oddnia llutegodoostatnicgodnialutego; oddnia lslerpniadoclnia-31 sierpnia.
w'Ó;t. burlnislrz (prezydent miastil) właściwy ze wzgIędu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu
lub rvspólposiadaniu proclrtceIlta rolncgo.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
()2, Nazrvisko ,i Nazrł,n pclna 05. NlP ***

!' "'i""'i i "i"",l""",l"",T"""1"""l"""i
;..,.,.j,..... j....,..1....,.ł......l......;...,..i...... i......;....,.:

06. PESEL xr,**

1""' i "' i"""i i""'T ' i' "'T"' 
; 
"" i"""i i

i...... j..,...j...... j...,,. j..,..,.l...... i..,...i..,...i....,. i,.,,..;.,.... i

07. Numer dowodu osobistego ****
j "" " !" ""|""" |"""!" "",:"" ",:" ",;" ".,i.,..,.:

;,..,..i.,....i,..,..,:.,.....i.,....;,..,..i.....,i..,..,;......i

07a. Wydany przcz

()] 04. Drugie imię 0_8, ]nly d9klryenl pohvicrdzający toźsamość (rodzaj, numet dokumentu)

QĘą, lydany przez

09. Nunrer w Krajorvym Rejestrze Sądorvym (rv przypadktl gdy
produccnt rolny podlcga wpisowi do tego reIeslru,1

i"",'i"""i"""i"""i"',i"""l"'-,T",",i"""l"""i
i......i.,... i.....i....,.i.....,i......:......i......i......;......i

IIl. N{IEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES / SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA ROLNEGO
l(). Państwo l l, Województwo l2, Powiat

l3. Grnina l4. Ulica l5. Nr domu 16. Nr lokalu

l7. Miejscowość l tJ. Kod pocztowy 19. Pocz,ta

V. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
20. Licz-bit załaczników ***x*n---l

"DRUK-HURT" F.P.H.U. Łodż ul. Okręgowa 40 tel/fax 42 6B2-24-11, www.drukhuń,pl



2L Załączniki: Nazwa załączników Liczba zalączników

VI. Proszę o wyplacenie zwrotu podatku w gotówce i ,.i

Proszę o przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy i.....,!

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

22, Nazwisko i imię / nazwa, adres posiadacza rachunku

23. Nazwa pełna banku

24. Pełny numer rachunku baŃowego

VIII. ZGODA wsPÓŁPosIAD ACZY NA WYPŁATĘ ZwRoTU PODATKU *{,*,l,!,:t

Oświadczam, że:

l) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art,297 § l Kodeksu kanrego;

2) znane mi są zasady przyznalvania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowcgo

wykorzystywanego do produkcji rolncj.

25.Data i podpis wnioskodawcy

t]] tI rT-rTl
data wypełnienia rvniosku

(dzień- miesiąc - rok)
czytelny podpis wnioskodalvcy

X. ADNOTACJE URZĘDU GMINY / MIASTA
26. Uwagi

l)

2).

3)

4)

5)

6)

(itnię i nazwisko)

tlrli i"ar*iŚt"j

(data i podpis)

ia.i. i p.apirl

ił.l" i p"Jpiij

tj.i" i p"JpiŚl

rO.t. i pÓJpiij

(data i podpis)

Ix. OŚWIADCZENIA


