Potwierdzenie przyj cia wniosku przez urz d gminy lub miasta
(piecz ć)

WNIOSEK
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na rok
Podstawa prawna:

luty

*

sierpie

**

…………………………………
Data przyj cia i podpis

ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), zwana dalej „ustaw ”.

Termin składania wniosku: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
Miejsce składania wniosku: wójt, burmistrz (prezydent miasta) wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia gruntów b d cych w posiadaniu lub
współposiadaniu producenta rolnego.

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
01. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), do którego jest składany wniosek

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
02. Nazwisko/Nazwa pełna

05. NIP***
06. PESEL****
07. Numer dowodu osobistego****
07a. Wydany przez

03. Pierwsze imi /
Nazwa skrócona

04. Drugie imi

08. Inny dokument potwierdzaj cy to samo ć (rodzaj, numer dokumentu)****
08a. Wydany przez
09. Numer w Krajowym Rejestrze S dowym (w przypadku gdy producent rolny
podlega wpisowi do tego rejestru)

III. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES / SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA ROLNEGO
10. Pa stwo

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

17. Miejscowo ć

18. Kod pocztowy

19. Poczta

16. Nr lokalu

IV. O WIADCZENIE O POWIERZCHNI U YTKÓW ROLNYCH ORAZ REDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE BYDŁA

O wiadczam, e jestem posiadaczem u ytków rolnych o powierzchni
ha
a,
współposiadaczem u ytków rolnych o powierzchni
ha
a okre lonej w ewidencji
gruntów i budynków wg stanu na dzie 1 lutego
roku, wykorzystywanych do produkcji rolnej,
poło onych na obszarze gminy
O wiadczam, e rednia roczna liczba du ych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłam/byłem posiadaczem
w roku poprzedzaj cym rok, w którym został zło ony wniosek o zwrot podatku wynosi
V. INFORMACJA O ZAŁ CZNIKACH
20. Liczba zał czników *****

Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia.
Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.
Podaj te podmioty, które s obowi zane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z pó n. zm.).
**** Podać numer PESEL albo numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ć.
***** Podać liczb faktur VAT albo ich kopii, o wiadcze oraz dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.
*
**
***
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21. Zał czniki

Nazwa zał czników

Liczba zał czników

VI. Prosz o wypłacenie zwrotu podatku w gotówce
Prosz o przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy
VII. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (w przypadku przelewu zwrotu podatku na rachunek bankowy)
22. Nazwisko i imi /nazwa oraz adres posiadacza rachunku

23. Nazwa pełna banku
24. Pełny numer rachunku bankowego

VIII. ZGODA WSPÓŁPOSIADACZY NA WYPŁAT ZWROTU PODATKU******
1)
2)
3)
4)
5)
6)

(imi i nazwisko)

(data i podpis)

(imi i nazwisko)

(data i podpis)

(imi i nazwisko)

(data i podpis)

(imi i nazwisko)

(data i podpis)

(imi i nazwisko)

(data i podpis)

(imi i nazwisko)

(data i podpis)

IX. O WIADCZENIA
O wiadczam, e znane mi s :
1) skutki składania fałszywych o wiadcze wynikaj ce z art. 297 § 1 Kodeksu karnego;
2) zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
25. Data i podpis wnioskodawcy

data wypełnienia wniosku
(dzie - miesi c - rok)

czytelny podpis wnioskodawcy

X. ADNOTACJE URZ DU GMINY/MIASTA

26. Uwagi

****** Wypełnić

w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot współposiadania (nie dotyczy współmał onków).
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KLAUZULA INFORMACYJNA
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, którego siedzibą jest
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 02, email:
biuro@prabuty.pl.

2.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prabuty.pl lub listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy
w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

3.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. e RODO i będzie się odbywać w celu rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).

4.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane mogą
być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
2) organy ochrony prawnej (m.in. sądy, organy ścigania, inne podmioty publiczne) w związku
z prowadzonym postępowaniem,
3) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
4) pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami
prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu
przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.

Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do:








dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych
osobowych może być brak możliwości realizacji określonych czynności przez Administratora.

9.

Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

