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)

WNIoSEK
o zwrot podatku akcyzowe go zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
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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.),
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IIl. N{IEJSCE ZAMIESZKANIA
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ADRES / SIEDZIBA
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ADRES PRODUCENTA ROLNEGO

l(). Państwo

l l, Województwo

l2, Powiat

l3. Grnina

l4. Ulica

l5. Nr domu

l7. Miejscowość
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Kod pocztowy

16.
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INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
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20. Licz-bit załaczników ***x*
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Zaznaczl'Ć

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

2L Załączniki:

Liczba zalączników

Nazwa załączników

VI. Proszę o wyplacenie zwrotu podatku w

gotówce

Proszę o przekazanie zwrotu podatku na rachunek

i

bankowy
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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
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Ix. OŚWIADCZENIA
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
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data wypełnienia rvniosku

(dzień- miesiąc - rok)

X. ADNOTACJE URZĘDU GMINY / MIASTA
26. Uwagi

czytelny podpis wnioskodalvcy

