
Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. 

 

 

…………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko producenta rolnego 

 

…………………………………………………………………………….. 
adres 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 
PESEL/NIP 

 
…………………………………………………………………………….. 

Telefon 

 

Forma prawna 

przedsiębiorstwo paostwowe  

jednoosobowa spółka Skarbu Paostwa  

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. 
zm.) 

 

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb 
Paostwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo paostwowe lub 
jednoosobowa spółka Skarbu Paostwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, 
jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów 'ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 

 

beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych ko4em od 1.A do 1.E  

 

Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje 
działalnośd 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 L193 z 01.07.2014, str 1) 

1) mikroprzedsiębiorstwo  

2) małe przedsiębiorstwo  

3) średnie przedsiębiorstwo  

4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3  

 



7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251 poz. 1885, oraz z 2009 poz. 489.) 

 

kod 01.11 Uprawy zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu   

kod 0150 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalnośd mieszana)    

 

Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznao, zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 

z późn. zm.), a mianowicie „Kto składa zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym 

lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

data     czytelny podpis 


