




Nowy Żmigród………………………….. 

…………………………………………………..                                                                            

/imię i nazwisko/ 

…………………………………………………… 

/adres/ 

………………………………………………….. 

/kod pocztowy/ 

 

  OŚWIADCZENIE 

 

Informuję, że zapoznałem(am) się z aktami sprawy dotyczącej: 

Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

Z wniosku z dnia……………………………….. – i nie wnoszę uwag. 

 

 

……………………………………………………. 

     /czytelny podpis/                               

 

Uwagi do akt sprawy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

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

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

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

 

 

 

………………………………………………………………….. 

/podpis pracownika prowadzącego sprawę/ 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Nowy Żmigród reprezentowana przez 
Wójta. Kontakt - adres: ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 441 56 05, e-mail: 
wojt@nowyzmigrod.eu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektorodo@onet.pl. 

2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze wynikającego m.in. z realizacji przepisów: ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa, ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dn. 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym, ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 10 
marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, ustawy z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy 
z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem 
ułatwienia kontaktu (nr telefonu, adres e-mail)- zgoda może być w każdym momencie wycofana. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w celu: realizacji obowiązku podatkowego w tym 
prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych 
i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, naliczania wysokości 
zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych, windykacji 
niezapłaconych podatków i opłat, wydawania zaświadczeń. 

4. Podanie danych osobowych w sprawach podatkowych jest wymagane ustawowo aby zrealizować powyższy 
cel, konsekwencją niepodania danych będzie wszczęcie z urzędu postępowania podatkowego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.  
Podanie danych w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne.  
W sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w 
celu skorzystania ze zwrotu. 

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 
wymagany odpowiednią kategoria archiwalną B-10 (10 lat), w przypadku zwrotu podatku akcyzowego 
obowiązuje kategoria archiwalna B-5 (tj. 5 lat). 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, osoby i podmioty, które na podstawie 
przepisów uzyskują do nich dostęp, w tym: Poczta Polska S.A., inkasenci, Urząd Skarbowy.  Dane nie są 
przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w siedzibie Administratora. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo 
dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania; prawo do usunięcia danych osobowych; 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy zajdą przesłanki do tych uprawnień. 
W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 
 
 
 
 
     ………………………………………………………………………….. 
      data, czytelny podpis 



                                                               Nowy Żmigród, dnia..........................roku 

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

           

……………………………………………………….. 

                                      

Adres ………………………………………………… 

 

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

 

PESEL………………………………………………. 

 

 

 

Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej skarbowej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej z art.56 

ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z dnia 2016 roku, poz. 2137 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam co następuje: 

 

Forma prawna beneficjenta pomocy2) 

Przedsiębiorstwo państwowe 
 

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
 

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j Dz. U. z 201, poz. 827 ze zm.) 

 

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 dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. 

U. z 2017r. poz. 229 ze zm.) 

 

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

finansach publicznych (t.j Dz. U. 2017r.  poz.2077) 

 

Inna - beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E (podać jaka 

poniżej) 

enlor owtsradopsog enlaudiwydni ą aczdaworp anzcyzif aboso - . 

 

 

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 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, str. 1) 

1) mikroprzedsiębiorstwo 
 

2) małe przedsiębiorstwo 
 

3) średnie przedsiębiorstwo 
 

4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 
 

 

gus
X

gus
X



5. 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 2007r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz.1885, z 2009r. poz. 489, z 2017r. 

poz.2440) np.: 

 

kod 01.11 Uprawy zbóż , roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu □ 

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

kod 01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego        □ 

kod 01.46 Chów i hodowla świń         □ 

kod 01.47 Chów i hodowla drobiu         □ 

 

Inna: .......................................................................................................................................................

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

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

 

Oświadczam, że nie zaprzestałem/am prowadzenia działalności rolniczej rozumianej w myśl 

art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1892). 

„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.” 
 

 

 

                                                           ……….….................................................................................. 
                                                                                                  Data i czytelny podpis 
 
 

Pouczenie: 

Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi dekla-

rację 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 opodatkowa-

nia nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi 

nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
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