.............................................................

Gorzków-Osada , dnia ............................

(Nazwisko i Imię)

.............................................................
(Adres)

.............................................................
.............................................................
(Nr telefonu)

Oświadczenie
W związku z wnioskiem złożonym w sprawie udzielenia zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowiącego pomoc publiczną w rolnictwie na
podstawie rozporządzenia Komisji (UE) Nr. 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014, str. 1)

oświadczam, że:

A) Posiadam formę prawną jako:





przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej

terytorialnego

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

 spółka akcyjna albo 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
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn.
zm. )
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm. )

 beneficjent nienależący do ww. kategorii

B) Posiadam kategorię przedsiębiorstwa:

 mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo
 średnie przedsiębiorstwo
 przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii

C) Prowadzę działalność określoną klasą PKD

 01.11 Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 01.13 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 01.15 Uprawa tytoniu
 01.29 Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 01.46 Chów i hodowla świń
 01.47 Chów i hodowla drobiu
 01.50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana )
 ………………………………………………………………………………………………
(Inne)

Oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020r., poz. 333 z późn. zm.).
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, hodowle i produkcję materiału zarodowego
zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz
chów i hodowle ryb.

Oświadczam, że zakupiony przeze mnie olej napędowy wynikający z faktur VAT jest olejem
napędowym oznaczonym kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 3826 00 ( ustawa z dnia
9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla
przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Dz.U. 2018 poz. 2244), wymieniony
w Załączeniu Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (sekcja C - Produkty przetwórstwa
przemysłowego) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.2018 poz.2440) oraz olej napędowy oznaczony
kodem CN 2710 20 11 – 2710 20 19 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr
2018/1602 z dnia 11 października 2018 roku zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej, wprowadzającego od 1 stycznia 2019 roku.

Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1
Kodeksu Karnego.

..........................................................................
( czytelny podpis )

