Pot*ierdzenie przyjęcia *niosku przez urząd gminy lub miasta

(piczęć)

WNIosEK

o

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
kozys§wanego do produkcji rolnej
na rok
sierpień
E**

t-T_l luł E-

al
Podstawa
Termin

prawna:

składania:
rniosku:

Miejsce składania

I.

ustawa z dnia l0 marca 200ó r, o zwocie podatku akcyzowego zawartego rv cenie oleju napędowego rvlkozyst}avanego do produkcji rolnej
(Dz. U. Nr 52, poz.379 zpóźn. m.\.
od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia l sierpnia do 31 sierpnia.
!vójt, bmistrz (prezydent miasta) $,łaściwy ze względu na nriejsce polożenia gruntów będących w posiadanitr lub wspóĘosiadaniu pIoducenta

MIEJSCE SKŁADAI\{IA WNIoSKU
01. lVójt, burnlistrz (prezydent miasta), do którego kierovanyjest vtliosek

BaRMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE

II DANE
02,

IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

Naalisko / Nanla pelna

05.

^|lP

06. PEsEL****
07. Nunler dolrodu osobi

03.

Pienls:e intię / Natva skrócona

01. Drugie intię

09. Nunrcr y, Krajovyn1 Rejesłr:e

III.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA t ADRES / SIEDZIBA

l0. Pańsn,o

l

PoLSKA
l3, Cnina
CHoRZELE

ADRES PRODUCENTA ROLNEGO

łYojelród:mo

l

]1Ulica

l7, Miejscot1,ość

IV OŚWIADCZENIE

l.

I

l 8.

Kod poc:lolty

]

Oświadcząm, że jestenl posiadaczem użytków rolnych

i budynków wg stanu na dzień

l

2.

Polłiat

l5. Nr donu

O POWIERZCHNI UZYTKOW
o

9.

ROLNYCH

polvierzchni

roku, wykorzystyw,anych do produkcji rolnej,

lutego

CHORZELE
V. INFORMACJA O ZALACZNIKACH
20, Liczba zalqcznikót

|-T-l

Zaznaczyćlv przypadku rvniosku o z\łTot podatku za okes od dnia
Zaznaczyć lv przypadku rvniosku o zrrrot podatku za okres od dnia

]6. }l|r lokalu

Poc:ta

położonych na obszarze gminy

ł
'a

Sqdoltym (lt prrypadku gdy producenl

l

l

sierpnia do dnia
lutego do dnia 3

3l sti,cznia
l lipca

.

płatnikórv ( Dz. U.z2012 r, poz. l3l4 orazz20|3 r. poz. 2).
*ł*łPodacnumer PESEL albo nuIner dorvodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokulnentu potrrierdzającego tozsalność.,
łł*l+Podać liczbę faktur VAT albo ich kopii

2

l. fułączniki

Nanva zalqcznika

VI. Proszę o wypłacenie zrilrotu podatku

w

gotówce

Proszę o przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy

Liczba załqcmików

E
E

VII NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (w przypadku przelewu zwrotu podatku na rachunek bankowy)
22. Nazu,isko i imię /

naała oraz, adres posiadacza rachunku

nume r r achun

ht b ankolł e

wSPoŁPoSIADAczY NA WYPŁATĘ ZwRoTU PODATKIJ******

VIII. ZGODA

(inlię i

nmvisko)

(data i podpis)

(irnię i

nazrvisko)

(data i podpis)

i;;i;;fi;;;
(data i podpis)

al

imię i nmvisko)

Ix. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:

1)
2)

znane mi są skutki składania fałszyrr,ych ośrviadczeń rv.vnikające z art. 29'7 § l Kodeksu karnego;
znane mi są zasady przyznawania zrwotu podatku akcyzorvego zawartego rv cenie oleju napędorvego rvykorzystyrvanego do produkcji rotnej,

25. Data

i

ru

podpis vnioskodavcy

m-n-r-T--]

data vypełn ienia

v,n

iosht

X. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

/

MIASTA

***+;ł* Wypełnić rv przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot wspólposiadania

(nie dotyczy współmałżonkólv)

