
 

ZESTAWIENIE FAKTUR VAT DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU O ZWROT 

PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  

 
 

IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ..................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Lp. Nr faktury VAT Data sprzedaży 
Ilość litrów  

(dokładnie jak na fakturze) 
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…………………………………… 
podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 



 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………….. 

PESEL…………………………………………….……………….... 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Pouczony o odpowiedzialności karnej skarbowej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy wynikającej z art. 

56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r., poz. 859 ze zm.), oświadczam  

co następuje:  

1. Forma prawna beneficjenta pomocy (właściwe zaznaczyć  „X”) 

 

 Osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą 

 Przedsiębiorstwo państwowe 

 Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu  ustawy z dn. 20 grudnia 1996 r.  

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) 

 Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są 

podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z 

dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), 

 Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 

 Inna – beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej (podać jaka)  ……………………… 

 

  

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 2014r. uznającego 

niektóre kategorie pomocy w sektorze 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, str. 1) (właściwe zaznaczyć  „X”) 

 

 Mikroprzedsiębiorca  

(do 10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, suma aktywów do 2 mln euro) 

 Mały przedsiębiorca  

(do 50 zatrudnionych osób, roczny obrót do 10 mln euro, suma aktywów do 10 mln euro) 

 Średni przedsiębiorca  

(do 250 zatrudnionych osób, roczny obrót do 50 mln euro, suma aktywów do 43 mln euro) 

 Przedsiębiorca nienależący do żadnej z powyższych kategorii 

 

 

 

 



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 2009r. nr 59, poz. 489 oraz z 2017r. poz. 2440) 1 
 

 

 
1 Podaje się klasę działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc - 4 pierwsze znaki. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej 

takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód, np. 
  

01.11 - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; 

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

    

4. Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania lub siedzibę 2 

 

 
 

2 Wpisuje się 7- cyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych 

z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.1998.157.1031) np.:  

Rozdrażew      301 205 2 

Krotoszyn – obszar wiejski     301 204 5 Krotoszyn – miasto   301 204 4 

Koźmin Wielkopolski – obszar wiejski   301 203 5  Koźmin Wielkopolski – miasto  301 203 4 

Dobrzyca – obszar wiejski     302 003 5 Dobrzyca – miasto   302 003 4 

Gołuchów      302 005 2 

Kotlin     300 603 2 

       

5. Warunki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(właściwe zaznaczyć  „X”) 

□ Prowadzę działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym3  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) 

□ Nie posiadam gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu art. 12 ust. 1 

pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) 

□ Nie posiadam gruntów gospodarstw rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza w rozumieniu ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze 

zm.) 

3 Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, 

hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję 

materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę 
ryb. 

  
Miejscowość, data Podpis 

 

Rozdrażew, dn. ……. . 02.2023 r.  

 

Pouczenie:    

Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu 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 wykroczenie 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.        

 

 
 

 

 



 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

 

 

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 (w skrócie 

RODO)  informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, Tel.:  (62) 722-13-05;  

e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: 

hszczecinska@rozdrazew.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Z inspektorem ochrony danych można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach (cele przetwarzania):  

− gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

− gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

− w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody  

w zakresie i celu określonym w treści zgody.4 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 5: 

− wynika z udzielonej przez Panią/Pana zgody,  

− jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami: Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi  

w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej.6 

− jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadań. Odmowa podania danych osobowych jest 

równoznaczna z brakiem możliwości przeprowadzenia procedury / wydania decyzji / zawarcia umowy/ wydania zaświadczenia / 

załatwienia sprawy / 7 w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, przewidzianej w ww. ustawie. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a następnie 

archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.8 

7. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą niszczone.9 

8. Pani/Pana dane  osobowe  mogą  być  przekazywane podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

9. Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Rozdrażew, przysługują odpowiednie prawa 

wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

− prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

− prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

− prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), poza wyjątkami wynikającymi  

z przepisów prawa; 

− prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

− prawo do przenoszenia danych. 

10. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

11. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie  

z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

Oświadczam, że zostałam zapoznana/y z zasadami przetwarzania udostępnionych przeze mnie Danych Osobowych i otrzymałam/em   

1 egzemplarz dokumentu Klauzuli Obowiązku Informacyjnego. 

 

Rozdrażew, dn. ………02.2023 r.                                                                     …………..…………………………………………                                                                             

 czytelny podpis 

 

 
4 Wskazać przedmiot wniosku/sprawy 
5 Zakreślić właściwą podstawę 
6 Wskazać podstawę prawną przetwarzania – nazwa ustawy, miejsce jej publikacji 
7 Podkreślić właściwe 
8 Wskazać długość okresu przechowywania danych  lub kryteria jego ustalenia 
9 Wskazać, czy dane będą przetwarzane w innym celu 

mailto:sekretariat@rozdrazew.pl
mailto:hszczecinska@rozdrazew.pl


 

 

Rozdrażew, dnia ……..….02.2023 r.  

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji 
 

 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich poniższych danych osobowych 

administratorowi danych, którym jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 

Rozdrażew w celu szybszej komunikacji ze mną 

 

- poczty elektronicznej na adres: ………………………………………………………… 

- telefonicznie/SMS na numer: ……………………………………………….………… 

 

…………………………………….…     

(czytelny podpis) 

 
 

 

 


