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funkcja
imię i nazwisko
funkcja
imię i nazwisko
nazwa i numer w rejestrze przedsiębiorców
adres siedziby
REGON
PESEL3  lub NIP4
imię i nazwisko lub pełna nazwa
Dane odbiorcy
Oświadczenie obowiązuje od dnia                                 i stanowi załącznik do umowy numer
(podaje Odbiorca w przypadku zmiany Oświadczenia lub Sprzedawca w przypadku Oświadczenia do nowej umowy)
łączne zużycie paliwa gazowego :
(suma pozycji musi wynieść 100%)
0 zł
Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym - do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (spełniające warunki określone w Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym)
8
1,28 zł/GJ
Art. 89 ust. 1 pkt. 13) Ustawy o podatku akcyzowym  - na cele opałowe (z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem).
7
zwolnione
Art. 31b. ust. 3 pkt. 1) Ustawy o podatku akcyzowym  - do napędu:
1)   statków powietrznych,
2)   w żegludze, włączając rejsy rybackie
- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy.
6
zwolnione
Art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym  - wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:
1)   w przypadkach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt. 1)  - 5) Ustawy, lub
2)   na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.
5
zwolnione
Art. 31b. ust. 3 pkt. 2)  - 3) Ustawy o podatku akcyzowym  - użycia paliwa gazowego w procesach:
-     produkcji energii elektrycznej,
-     produkcji wyrobów energetycznych.
4
zwolnione
Art. 31b. ust. 2 pkt. 2) - 8) Ustawy o podatku akcyzowym  - na cele opałowe przez:
1)   organy administracji publicznej,
2)   jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
3)   podmioty systemu oświaty o których mowa wart. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
4)   żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
5)   podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
6)   jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
7)   organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie.
3
zwolnione
Art. 31b. ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym  - na cele opałowe:
1)            do przewozu towarów i pasażerów koleją,
2)   do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
3)   w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
4)   w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
5)   przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący           do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
2
zwolnione
Art. 31b. ust. 2 pkt. 1) Ustawy o podatku akcyzowym  - na cele opałowe przez: gospodarstwa domowe.
1
stawka akcyzy
udział procentowy  zużycia [%]
przeznaczenie paliwa gazowego
lp.
Odbiorca
(data i czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
strona 1 z 1
1 Właściwe zakreślić.
2 Ze złożenia tego oświadczenia zwolniony jest Odbiorca będący Pośredniczącym podmiotem gazowym, jeśli dostarczył Sprzedawcy oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy.
3 Dotyczy osób fizycznych.
4 Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
!
W przypadku wyboru odpowiedzi TAK należy załączyć do niniejszego oświadczenia oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wydanego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy. W przypadku wyboru odpowiedzi NIE należy wypełnić poniższe oświadczenie.
Odbiorca oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia Paliwo gazowe pobierane na podstawie Umowy przeznacza na następujące cele, określone na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego: 
Odbiorca oświadcza, że jest pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 23d Ustawy o podatku akcyzowym1 :
□NIE
□ TAK
□ Oświadczenie / □ zmiana oświadczenia1 odbiorcy
o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
2
reprezentowany przez
1
3
4
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Oświadczenie / zmiana oświadczenia odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
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