Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.
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1. Forma prawna
Przedsiębiorstwo państwowe
Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. 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 (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Beneficjant pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej
2. Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjant 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 (do 10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, suma aktywów do
2 mln euro)
2) małe przedsiębiorstwo (do 50 zatrudnionych osób, roczny obrót do 10 mln euro, suma aktywów do
10 mln euro)
3) średnie przedsiębiorstwo (do 250 zatrudnionych osób, roczny obrót do 50 mln euro, suma aktywów
do 43 mln euro)
4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3
3. Klasa PKD, w związku z którą beneficjent ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr
251 poz. 1885, oraz z 2009 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 podpis

Klauzula informacyjna – Zwrot podatku akcyzowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wałcz reprezentowana przez Wójta Gminy
Wałcz z siedzibą w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy jest Zuzanna Klocek z siedzibą w Wałczu ul.
Dąbrowskiego 6, pok.26, 78-600 Wałcz tel 67 2580241 wew.58
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w celu realizacji wniosku o zwrot
podatku akcyzowego.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane
osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację w/w wniosku.

