Potwierdzenie przyjęcia wsiosku

lłaNIoSEK

o zrvrot

na

lub mia$a

podatku akcyzowegozawańego w cenie oleju napędowego
wykorrystywanego do produkcji rolnej

rok [--T-*T-_I-] lu1y E "

Podslarła prawna:

I

sierpień

**

l0

marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
(Dz. U. Nr 52, poz.379 zpóhl. zm.).
od dnia l lulego do ostatniego dnia lute8p; od dnia lsierpnia do 3l sierpnia.
uójt, bumislrz (prezydent miasta) właściwyze względu na miejsce polozenia gruntów będąoych w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
u§tawa z dnia

Termin składania:
Miejsoe składania wniosku:

I.

pue urąd gniny

(piełć)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
01

, Wójt, burmistrz (prezydent miasta), do którego kierowanyjesl vniosek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE

IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

II DANE

02, Naałisko / Nanła pełna

05. N]P**+

06. PESEL***,l

07. Numer dowodu

07 a. lĘvdan1,orzez

03. Pienusze imię / Nanła skrócona

04. Drugie imię

08a,

Wydany przez

09, Numer w Krajovym Rejestrze Sqdowym (w przypadku gdy producent

III. MIEJSCE
] 0.

]

ZAMIESZKANIA

I

ADRES

Pańsnło

l

PoLSKA

3. Gmina

CHoRZELE

l7. Miejscotłość

IV OŚWIADCZENIE

l.

/

SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA ROLNEGO

l4lojelłódznl,o

]

2,

Polyiat

l4 Ulica

l 5.

l8, Kod pocztolły,

I9. Poczta

Nr domu

16.

Nr lolalu

O POWIERZCHNI UZYTKÓW ROLNYCH

Oświadczam, że jestem posiadaczem uzytków rolnych
współposiadaczenl użytków rolnych
i buĄlnków w8 stanu ną dzień

l

o

powierzchni

lutego

o

powierzchni

|----1r,

|-----l

"

określonej w ewidencji gruntów

roku, wykorzysĘwanych do produkcji rolnej,

CHoRZELE
V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

połozorrych na obszarze gmiłql
20 Liczba załqczników

[-T-l

* Zamaczyć w przypadku miosku o prot podatku za okes od dnia l sierpnia do dnia 3l stycznia
łł Zaznaczyćwpnypadkuwnioskuozwroipodatkuzokresoddnia
l lutegododnia3l lipca
*ł* Podają te podrnioty, które są obowiązane posiadać NIP na podslawie przepisów ustawy z dnia l3

.

października l995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
platników (Dz.U.z20|2 r, poz. l314 orazz2013r.poz.2),
*ł**Podać numer PESEL albo nunrer dowodtt osobistego aIbo rodzaj i nrnner innego doktlmenttr potwierdzającego tożsarlość..
+ł*** Podać liczbę faktur VAT albo ich kopii

/

2I.

hłącniki

Naała załqcznika

Liczba załqczników

/
VI. Proszę o wyplacenie zwrotu podatku

w

gotówce

Proszę o przel<A7Anie zwrotu podatku na rachunek bankowy

[]

D

VII NUMER RACHUIYKU BANKOWEGO (w przypadku przelewu zwrotu podatku na rachunek bankowy)
22. Nazwisko i imię /

VIII.

na*,a oraz, adres posiadacza rachunku

ZGoDA wsPÓŁPosIADAczY NA WYPŁATĘ ZwRoTU PoDATKU******

(iInię i

nazwisko)

(data i podpis)

(imię i

nazwisko)

(data i podpis)

(imię i

naroisko)

(data ipodpis)

(irnię i

nwisko)

(data i podpis)

(data i podpis)

l

TX.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

l)
2)

znane mi są skutki składania fałsz}rłych oświadczeń wynikające z art.297 § t Kodeksu karnego;
znane mi są zasady przymawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

25. Data i podpis wnioskodalłcy

m-m-[T-[T_l
data wypelnienia wniosku

- mrcswc

-

X. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

/

MIASTA

**+*** Wypełnió w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania (nie dotyczy współmałźonków).

do produkcji rolnej.

