Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Imię
Nazwisko
Adres
PESEL

Oświadczam że: prowadzę działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588 z późn. zm.
oraz
nie posiadam (posiadam)*grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w
rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588 z późn. zm.
nie posiadam (posiadam)*grunty gospodarstw rolnych, zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalności rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588 z późn. zm.
*
)niepotrzebne skreślić
1) Forma prawna beneficjenta pomocy1)
Przedsiębiorstwo państwowe
Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z 2018 r. poz. 1496 i 1693 z późn. zm.
Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650,
1637, 1669, 2243, z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.
Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2017 r.poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000,1366, 1669, 1693,2245,
2354,2500 z późn. zm.
Inna – (podać jaka) np. osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, spółka jawna

2) Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność w
rozumieniu
załącznika
I
do
rozporządzenia
Komisji
(UE)
nr
702/2014
z
dnia
25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach
wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014r., str. 1) 1)
mikroprzedsiębiorca (do 10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, całkowity bilans roczny do 2
mln euro)
mały przedsiębiorca (do 50 zatrudnionych osób, roczny obrót do 10 mln euro, całkowity bilans roczny do 10
mln euro)
średni przedsiębiorca (do 250 zatrudnionych osób, roczny obrót do 50 mln euro, całkowity bilans roczny do
43 mln euro)
przedsiębiorca nienależący do żadnej z powyższych kategorii (duży przedsiębiorca)
3) Klasa PKD – należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent ubiega się o
pomoc, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2017 r., poz. 2440) 2)
Data i czytelny podpis
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Pouczenie:

:

Art. 56 § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub
oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych,
przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności,
albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego
określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie
składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi, deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
:
1

Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X
Podaje się klasę działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc – 4 pierwsze znaki. Jeżeli brak jest możliwości
ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód, np.
2

Uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.19

-

01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28

-

01.41
01.42
01.43
01.44
01.45
01.46
01.47
01.49
01.50

-

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyjątkiem ryżu;
Uprawa ryżu;
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;
Uprawa trzciny cukrowej;
Uprawa tytoniu;
Uprawa roślin włóknistych;
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
Uprawy roślin wieloletnich

Uprawa winogron;
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych;
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych;
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;
Uprawa drzew oleistych;
Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów;
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów
farmaceutycznych
01.29 - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
01.30 - Rozmnażanie roślin;
Chów i hodowla zwierząt
Chów
Chów
Chów
Chów
Chów
Chów
Chów

i hodowla bydła mlecznego;
i hodowla pozostałego bydła i bawołów;

i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych;
i hodowla owiec i kóz;

i hodowla świń;
i hodowla drobiu;

Chów i hodowla pozostałych zwierząt;

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana).

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych,
grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
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Klauzula informacyjna (RODO) – w związku z przetwarzaniem danych osobowych
zawartych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L
119 z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – Wójt Gminy informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chodel. Dane
kontaktowe: ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel, tel./fax. 81 827 73 10 / 81 827 73 11,
e-mail: sekretariat.chodel@eurzad.eu
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować pod adresem e-mail: iod@rodokontakt.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana wniosku o
uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie
obowiązku prawnego przez Administratora wynikającego z Ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 poz. 1340);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do uprawnionych podmiotów czy
instytucji
7. Posiada Pani/Pan następujące prawa względem swoich danych osobowych: prawo do
dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych osobowych;
9. Pani/pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poza UE
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przeciwnym
wypadku wniosek nie będzie mógł być przyjęty i rozpatrzony z uwagi na wymóg
prawny: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U.
z 2015 poz. 1340)

Zapoznałam/em się z treścią
powyższej klauzuli

……………………………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

