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Podstawaprawoa: ustawazdnia 10inarca2006r. ozwrociepodatkuakcyzowegozawaflsgo weenieoleju nap^dowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. Nr52, poz. 379 orazz2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 17I,poZi 1016 i Nr 291, poz. 1707).

Tennin skladaoia wniosku: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sieipnia do dnia 31 sierpnia.
Miejsce skladania wniosku: w6jf, bunnistrz (prezydent miasta) wlaiciwy ze wzgl^du na miej-sce pdoienia grimtdw bfd^cych w posiadaniu lub

wspdlposiadaniu producenta rolnego,

pi 0!. Wojl, burmistn (prezydent miasta), do ktoregoJest skladaty wnlosek

02. Nazwisko/Hazwa pelna

03. Pierwsze imiq/
f/az\va sh'dcona

04. Drugie imf?

OS. mp""

1  1 1 r i I
06. PBSEL"**

r~T
IT ZJ

07. Ntimer dowodti osobistego****

07a. fVydanyprzez

08. Inny dokumentpotwien&ajqcy toisamasc (rodzaj. numer dokumentu)****

08a. Wydanyprzez

09. Numer w Krajowym Rejeslrze Sq,dowym, wprrypadhi gdy produeenl rolny
podlega wplsowi do tega rejestru

ROLNEGO

10. Panstwo il. Wojevidzhvo 12. Pewlai

^ 13. Omina 14. Ulica IS. Nrdomu i6. Nr lokalu

17. Kftefsemvoic IS. KodDoatoMV 19. Peaia

-IV O^IWIADCZENIE O POWECRZCHNl UZYfKbW ROLNYCH
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20. LIczba zaineznikow*

Zaznaczyc wprzypadku wniosku o zwrolpodatku za okres oddnia I sierpnia do dnia 31 sCycznia (wprzypadku wnioskdw
skhdanych w lutym 2012 r. zwrotpodatkuprzyslugujeza okres oddnia 1 wrzesnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.).

•  Zaznaczyc w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 lutego do dnia 3! lipca.
- Podajq te podmioty, ktdresq obowiqzane posiadacNIP na podstawie przepisow ustawyzdnia 13 pazdziernika 1995 r.

0 zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikdw ipialnikdw (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681. zpozn. zm.).
••• Podac numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc.

Podac liczbq/aktur VAT albo ich kopii potwierdzonych za zgodnosc z oryginolem.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

(imi^ i nazwisko)

(imi; i nazwisko)

(imi^ i nazwisko)

(imif i nazwisko)

(imi^ i nazwisko)

(imi^ i nazwisko)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

::p_^ \

Oswiadczam, is: c , r, j . ,
1) znane mi s^ skutki skladania felszywycb oswiadczen wynikaj z ait. 297 § 1 Kodeksu kamego;
2) znane mi s% zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap^dowego wykorzystywanego do

prod^cjirolnej.

25. Data i podpis wnioskodawcy

data wypehilenia wniosku
(dzien - miesi^c - rok)

ozyteiny podois wnioskodawcv

n i-w : • .'a:

IVype/nic w^rzypadi^. gtfy grun:y gospodarstwa rolnego stanowieiprzedmiol wspoiposiadania (nie dotyczy wspoimaUonkow).
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