
ie pfzyjQcia wniosku przez
ny lub miasta (pieczgc)

wyl(orzystywanego do

MIEJSCE SKT.ADANIA WNIOSKU
01. Wojt, burmisirz (prezydent nriasta), do ktorego jest skladany wniosek

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

III. MIEJSCE ZAMIESZKANIA IADRES / SIEDZIBA IADRESi PRODUCENTA ROLNEGO

18. Kod poczkrwy

IV. OSWIADCZENIE O POWIERZCHNI UZYTKOW ROLNYCH ORAZ SNEOruIC.I

Oswiadczam, 2e jestem posiadaczem u2ytkow rolnych o powierzchni I ha

wsp6lposiadaczem u2ytk6w rolnych o powierzchni | __l ha I a

gruntow i budynkow wg stanu na dzien 1 tutego [TI] .oru, wykorzystywan

rolnej, polozonych na obszarze gminy

OSwiadczam, 2e Srednia roczna liczba du2ych jednostek pr::eliczeniowych bydla, kt6rego

posiadaczem w roku poprzedzaj4cym rok, w ktorym zostal zlo2ony wniosek o zwrot

V. INFORMACJE O ZALACZNIKACH

\****
nurner 00KUmentuJ

przypadKu gdy

LICZBIE BYDI-A

w ewidencji

do produkcji

wynosi fi

02. Nazwisko / Nazwa pelna NIP 
***

rtrJtrL

08. Inny dokument potwierdzajqcy tozsamoSc (rodzaj

09, lilumer w Krajowym Rejestrze Sqdowym
producent rolny podlega wpisowi do tego

03. Pierwsze imie / Nazwa skr6cona 04. Drugie imig

*****zu. Ltczoa zatqczntKaw

WNIOSEK
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napedowego wykorzystywanego do produkc.ii rolnej

rutv [] * 
sierpie,n I

Podstawa prawna.

Termin skladania:

Miejsce skladania wniosku

Zalqcznik do rozporzqdzenia [Vlinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z a 20 grudnia 2018 r. (poz. 2466)

ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyz,ll'1rsgg zawartego w cenie olelu
produkcji rolnej (Dz. U.22015 r. poz. 1340 orazz2018t. poz.2244i2247),zwana dale.l ,,ustawq".

od dnra 1 lutego do ostatniego dnia lutego. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

wojt, burmistrz (prezydent miasta)wlaSciwy ze wzglgdu na miejsce polozenia grunt6w bgdqcych w
lub wspolposiadaniu producenta rolnego.

* Zaznaczyc w ptzypadku w]iosku o Twrat padathu za akes od dnta 1 sierpnia da dilia 31 .;!yL7nn.
** Zaznaczyc w pnypadku wniasku o zwrot podatku za akres ad dnia 1 lutego da dnia 31 lipca.

*** Podajqtepodnioty,kt6resEobawiEzaneposiada6NlPnapodstawiepzepis6wustawyzdnial3paidzieniikal99Sr.ozasadach
i platnik6w (Dz. U. z 2017 r. paz. 869, z p62n. zm.).

**** PodaC nLtmer PESEL albo numer dawodu osobistego alba rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzajqcego tozsamo''.
***x* Padad liczbQ faktur VAT albo ich kopii. o'wiadczeh araz dakument6w, a kt6rych mawa w aft.6 ust. 3 ustawy.

"DRUK-HURT" F.P.H.U. Lodz ul. Okreoawa 40 tel/fax 42 682-24-11

i i identyfikacji padatnik6w



****** Wypelni1 w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowiq przedmiot wspolposiadania (nie dotyczy wspolmalaonkow)


