Potwierdzenie przyjgcia Miosku pEez urzqd gminy lub mia*a
(piecz96)

WNIOSEK
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napgdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

o

naroki , i
Podstawa

prawna:

tutyi ,-

i

sierpieri, ,--

Data pr4v.1gcia i podpis

ustawa z dnla I0 marca 2006 r o zwrocie podatku akcvzou'ego zawartego w cenie oleju napgdowego wykorzystywanego
doprodukc.ji rolne.l (Dz-.U.z20l5r.poz. l34Ooraz.z2018r po2.2244r2247),zwanadale.i ,,ustaw4"

Termin skladania

wniosku;

Miejsce skladania

miosku: wojt, burmistrz (prezydent

od dnia

I

h-rtego do ostatniego dnia lutego; od clnia

I sierpnia do dnia 3 l sierpnia.

miasta) wladciwy ze wzglgdu na miejsce polo2enia gruntow bgdqcych w posiadaniu lub
wspolposiadaniu producenta rolnego.

I. MIEJSCE SKT,ADANIA WNIOSKU
l.

trl6jt. burmistr: (pre:!49r1 miasta). do ktoregolest sklodon;vniosek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZE,LE

II. DANE IDENTYFIKACY
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07. A'umer dovodu osobistego****

07a.

03. Pients:e inig/
Natva skr6cona
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08. lnn"1'tlokuntent

ponierd:ajc1c1'to:sannit ft'od:aj, nunter dohmrcntu)****

08a. l,l/;,/qny pTrg=

09. Nr,mer v Krcyovynt Rejestr:e Sqdo4,m
podlega vpisoLi do tego rejestnt)
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pr:ypadku gdy prodttcent rolny
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III. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES / SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA
10.

Pori.tttro

I

I llojewidznto

13. (.imincr

17.

l8

Miajsutu,olt

Kod poczlow.t

19. Pocztcr

ry. OSWIADCZENIE O POWIERZCHNI UZYTKOw RoLNYCH oRAZ SRBoNTB; RoCZNEJ
Odwiadozam,2e jestem posiadaczem u2ytk6w rolnych o powierzchui
wsp6lposiaclaczem u2ytkow rolnych o powierzchni

grunt6w i budynk6w wg staltu na dzieli
poloZonych na obszarze

grliny

I lutego :

ha

: .

,

ha

a

a,

okreSlonej w ewidencji

roku, wykorzystywanych do produkcji rolnej,

,

OSwiadczam, 2e drednia roczna liczba duZych, jednostek przeliczeniowych bydla, ktorego
posiadaczem
-bylam/bylem
rok, w
zostal zlohony wniosek o zwrot podatku wyllosi
.

V.INFORMACJA O
Liczba zalqczni kbw

*
**
***
****

*****

Za:nacL,t v prl,padku y,nioskt! o rrrot podatku :a okrcs od dnia I sierpnru do dnia 3 I styc:nia.
Za:nac:yt t' ytr:1,padku t,nioshu o )! rot podatklt :a okres od dn ia I lutego do {lnio 3 t lipca.
Podcgq te podnioty, ktore sq obovicl:ane posiadat NIP na podstmrre pr:episot) ustctryy: dnia I 3 pald:iernika 1995 r.
o:asadach ettidencji i identyJikacji podatnikdu i platnik6v (D: U.:20l7 r. po:.869, : p6!n.:m.).
Podat numer PESEL albo nunter dotvodu osobistego albo rod:aj i nmner innego dokuntentu pohyierd:ajqcego to,samolt.

***** Podatlic:bgJakturV,4Talboichkopii.ohtiadc:eiora:dokunent6ty.okt6rychmot,atyart.6ust.3ustavl.

ID

21. Zalqczniki

VI.

Nazwa zalEcznikow

Liczba zalqcznikow

Proszg o wyplacenie zwrotu podatku w got6rvce

Proszg o przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy

23. Narwa pelna banht

24. Pelny numer rachtutku bankowego

WSPOT.POSIADACZY NA WYPT-A r4 ZWROTU
r)

(imig i nazrvisko)

(data i podpis)

(imig i nazivisko)

(data i podpis)

(imig i nazrvisko.)

(data i podpis)

(imig i nazwisko)

(data i podpis)

i nazwisko)

(data i podpis)

(imig i nazrvisko)

(data i podpis)

2)
3)
4)

5)

6)

IX. OSWIADCZENIA
OSwiadczam, Ze znane mi sq:
l) skutt<i skladania fa,lszywych oSwiadczen u,ynil<ajqce zatt.29'7 $ I Kodeksu karnego;
2) zasady przyznirwania zwrotu podatkll alic),zowcgo zawartego w oenie oleju napgdor'vego wykorzystywanego do

produkc.ii rolncl.
25. Dota i podpis wn.ioskodawcy

wypelnienia wnioskr-r
(dzieri - miesi4c - r'ok)

clata

czytelny podpis wnioskodawcy

X. ADNOTACJE URZEDT] GMINY/MIASTA
26.

**+**t' ll/ypetilit

w

przl.ytadktt gdv grunll'gospodarshvo rolnego stcrnowicl przedtniot w.s:p6!posiadctnia (nie dotyczy wspolmalionkiw).

zn

ZaN4cznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napgdowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej ( od 3 sierpnia 2020 n do 31 sierpnia 2020 n) zestawienie faktur za okres od L lutego 2024 r. do 31

L. p.

Data wystawienia
faktury

lipca 2020 r.

Numer faktury

1

)
3
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5
6
7
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9
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11

t2
13

t4
15
16

t7
18
19

20

2t
22
23
24
25
26

)1
28
29
30
31

32

Razem

telef\n kontaktolty

potlpis producenta rolnego

IloSd oleju napEdowego

(w litrach)

33
34
35
36

37
38
39
40

4t
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51

52
53

54
55
56

5/
58
59
60

6t
62
63
64
o5
66
67
68

Razem

telefon kontaktowy

podpis producenta rolnego

ZalEcznik do rozporz4dzenia Rady Ministr6w
z dtia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1704)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sig o pomoc w rolnictwie lub
rybokiwstwie inn4 niZ pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie

A. Informacje dotycz4ce wnioskodawcy

1) Imig i nazwisko albo nazwa

2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

3)

WielkoSd wnioskodawcy, zgodnie z zalqcznikiem I do rozporz1dzenia Komisji (WE) nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj4cego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne ze
wsp6lnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogr6lnego rozporz1dzenia w

sprawie wylyczefrblokowych) (Dz.Urz. UE L2142 09.08.2008, str.3)r)
1)

2) male przedsiEbiorstwo

3) Srednie przedsiEbiorstwo
4) przedsigbiorstwo inne ni2 wskazane w pkt 1-3

B. Informacje o rodzaju prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej, w rwi1zku
wnioskodawca ubiega sig o pomoc

Rodzaj prowadzonej dzialalnoSci
dzialalno Sc w ro lni ctwi

tr
tr
T

e

:

w leSnictwie
inna niz w leSnictwie

dzialalnoSc w rybol6wstwie

:

I

)

zktdrq

C. Czy na wnioskodawcy

ciqzry obowi4zek zwrotu kwoty stanowiqcej r6wnowartoSd
udzielonej pomocy publicznej, co do kt6rej Komisja Europejska wydala decyzjg o
l)
obowi4zku zwrotu po-ocy?

tl

E nie

tak

D. Informacje dotycz4ce otrzymanej

pomocy przeznaczonej na te same koszty
kwalifikuj4ce sig do objgcia pomoc4, na pokrycie kt6rych wnioskodawca ubiega sig o
pomoc

Lp

Dzien udzielenia
pomocy

Podstawa prawna

WartoS6

udzielenia

otrzyrnanej

pomocy

pomocy

Przeznaczenie
pomocy

4

5

a

2

1

Forma
pomocy

J

1

2.
a

J

4

ObjaS nienia:

l. Dzief udzielenia pomocv (kol. i)

-

dzieh udzielenia pomocy w rozumieniu aft.2 pkt 11 ustawy z dnia 30

kwietnia 2004 r. o postgpowaniu w sprawach dotycz4cych pomocy publicznej, np. dzief, wydania decyzji o
udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy.
2. Podstawa prawna udzielenia pomoc)i (kol.

2)

nalezy podai tytui aktu, na podstawie kt6rego udzielona zostala

pomoc. np. informacja ta jest zawarLa w preambule decyzji lub urnowie.

3. WartoSc otrzlymanej pomocy (kol. 3)
zgodnie

z

-

nale|y podai warloSi brutto (ako ekwiwalent dotacji brutto obliczony

rozporz4dzeniem Rady Ministr6w

z

dnia 11 sierpnia 2004

r. w sprawie

szczegolowego sposobu

obliczania wartoSci pomocy publicmej udzielanej w r62nych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, zp62n. zm.)),
np. okreSlon4 w decyzji lub urnowie.

4. Forma porroc), (kol. 4) - nale?y okreSlii formg oh'zyrnanej pomocy, tj. dotacji, refundacji

czgSci lub caloSci

wydatkow, zwolnierria lub umorzenia w podatkach lub opiatach, lub inne.

5. Przeznaczenie pomoc), (kol. 5) -naleZy wskazai, czy koszty, kt6re zostaly objgte pomoc4,dotyczq inwestycji
w gospodarstwie rolnym lub w rybol6wstwie, czy dzialalnoSci bieZEcej.

Dane osoby upowaznionej do przedstawienia inforrnacji

imig i nazwisho

|)

Zurnu"ry

"

wlaSc

iw4 pozycj g zn al< ienr X

nr teletbnu

data i podpis

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzys ztof Ardanowski
informuje:
Ka2dy ROLNIK, kt6ry chce odzyska (, czgS(, pienigdzy wydanych na

olej napgdowy uiywany do produkcji rolnej
powinien zbiera(, faktury VAT
a

w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. nale?y zloizy(, odpowiedni
wniosek do w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zaleZno$ci od miejsca
polozenia gruntow rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowi4cymi dowod zakupu oleju napgdowego w okresie od I sierpnia 2019
r. do 3l stycznia2U2} r.,

o w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. naleZy zloZy(
odpowiedni wniosek do w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zalelnoSci od miejsca

polozenia gruntow rolnych wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowiqcymi dowod zakupu oleju napgdowego w okresie
od I lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku
okreSlonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
100,00 zl * iloSd ha uiytk6w rolnych
oraz
roczna liczba du2ych jednostek
przeliczeniowyc h bydla

30100 zI * Srednia

Pieni4dze wyplacane bgd4 w terminach:

r. w przypadku

1 - 30

kwietnia 2020

zloLenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30

paidziernika2020 r. w przypadku zloiLenia wniosku w drugim terminie

gotowk4 w kasie urzgdu gminy lub miasta. albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

