
 

 

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
 

 

OŚWIADCZENIE   

Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko 
 

Adres 
 

PESEL 
 
 
 
1. Forma prawna beneficjenta pomocy-należy wpisać kod odpowiadający formie 
prawnej beneficjenta pomocy. 
  
Wyszczególnienie Kod Właściwe 

  zaznaczyć 

Przedsiębiorstwo państwowe 1.A  

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 1.B  
   

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z 1.C  
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)   

   

Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do 1.D  
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 2007 r. o ochronie   

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.)   
   

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 1.E  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)   

   

Inne - beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E – 2  

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA GOSPODARSTWO ROLNE   

 

2. Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność 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 L 193 z 01.07.2014, st. 1) - należy wpisać odpowiedni kod. 

 

Wyszczególnienie   Kod Właściwe 

    zaznaczyć 

Mikroprzedsiębiorstwo  0  
    

Małe przedsiębiorstwo  1  
    

Średnie przedsiębiorstwo  2  
    

Przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii  3  
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Klasa PKD - należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą 

beneficjent otrzymał pomoc, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. nr 251 poz. 1885, z późn. 

zm.). 

  

Wyszczególnienie Kod  Właściwe  
   

zaznaczyć 
 

    

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych, z wyłączeniem ryżu 01.11    

Chów i hodowla bydła mlecznego 01.41    

Chów i hodowla świń 01.46    
     

Chów i hodowla drobiu 01.47    

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana) 01.50    

Inne ………………………………………………….     
 

Pouczenie:  
Art. 56 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 19 t.j.) - Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu 

organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o 
zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 
pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 

1 podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.  
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w 
terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

 
 
 

………………………………………….. 

(Podpis wnioskodawcy) 

 

 


