
……………..…………………………………..            Obryte. dn. …………………………. 

………………………..……………………….. 

………………………………………………… 

NIP/PESEL……………………………………  

Adres zamieszkania/siedziba gospodarstwa 

                                                     Wójt Gminy Obryte 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z ubieganiem się o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie rolnym, który to zwrot stanowi pomoc publiczną, niniejszym oświadczam, 

1. prowadzona przeze mnie działalność rolnicza, polega na: (zaznaczyć właściwe) 

o 01.11 uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, 

o 01.41 chów i hodowla bydła mlecznego, 

o 01.46 chów i hodowla świń, 

o 01.47 chów i hodowla drobiu, 

o 01.50 uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, 

o – inny, należy podać jaki ………………………………………………………………………………………..  

NALEŻY DOKONAĆ WYBORU DZIAŁALNOŚCI WIODĄCEJ ( GŁÓWNEJ ), W ZWIĄZKU Z KTÓRĄ BENEFICJENT 

OTRZYMAŁ POMOC. 

2. Moja forma prawna, jako beneficjenta pomocy 1) to: 

o Osoba prawna, (podać jaka) …………………………………………………………………………… 

o Osoba fizyczna 

3. Kategoria przedsiębiorstwa, przy użyciu którego beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu przepisów Komisji (UE), 

uznających 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. U. UE L193 z 01.07.2014, str.1)1) 

o Mikroprzedsiębiorstwo  

o Małe przedsiębiorstwo 

o Średnie przedsiębiorstwo 

o Przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii (duże przedsiębiorstwo) 

      

                                                                                                                   

………………………………………………………………………………………  

                                               Data i czytelny podpis producenta rolnego składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Art. 56 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego (Dz. U z 2020 r., poz. 19 ze zm.) – Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu 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. bo obu tym karom łącznie. 

 

– Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X. 


