
§a rok

zalącmik do rczpożądzenia Ministre Rolnictila
i Rozmju wsi z dnia 28 czeruca 2013 r. (poz.789)

Potwiefdżonie pąjęcia lvnio6ku przez unąd §miny lub mia§a
(pieczęć)

- * - ^ * * ^ " nł; ;;inci;Dfii;§-***-*--
Podstawa prawna:

Termin skladania wniosku:

Miejsce skladania wniosku:

ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawańego w cenie oleju napędowego wykozystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z póżn. zm.).

od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia,
wójt, burmistz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce polożenia gruntów będących w posiadaniu lub wspołposiadaniu
producenta rolnego.

02, Nazwisko / Nazwa peha 05. NlP *-

06, PEsEt **

07. Numer dowodu osoblslego "**'

07a. Wydany przez

08, lnny dokument potwierdzający tożsamość (rodzaj, nuner dokumentu)'*''

03. Pierwsze inię / Nazwa skrócona 04. Drugie imię

08a, Wydany przez

09. Numer w kajowym Rejestrze Sądowyn (w pzypadku, qdy producent
rolny podlega wpisowi do tego rejestru).

łlt,
10, Państwo 11. Województwo 12. Powial

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16, Nr lakalu

17, Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

Liczba zalączników
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Zaznaczyć W plzypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sĘcznia.rr Z3znaczyć w pnypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipń.*- Pldute P9dńoty, kóre sąobowiązane posiadać NlP na pŃstawie pnepisów uskwyŻ dnia 1g paździemika 1gg5 r o zasadań ewidencji i identyftkcji wdatnikow i płatnikóW
(Dz, U, Z 2012 r poz.1314 oraz z 2013 r. poz. 2).---- 
PodaĆ numer PESEL albo numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.-'t" Podać lrczbę fanur vAT albo ich kopii.
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*** Wypełnić w paypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowiąprzedmiot wspąosiadania (nb dotyczy Wspolmażonków).


