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Zakcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 20 grudnia 2018 r. (poz. 2466) 

Podstawa prawna: 	ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwroeie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), zwana dalej ,,ustaw". 

Tennin skiadarna wniosku: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia I sierpnia do dnia 31 sierpnia. 
Miejsce skiadania wniosku: wójt, burinistrz (prezydent miasta) wlasciwy ze wzglcdu na miejsce polozenia gnmtów bçdcych w posiadaniu lub 

wspólposiadaniu producenta rolisego. 

WOJI, burmisrz (pre:ydenl miasta), do klorego jest skiadany 

Zaznaczyl wprzypadlw wniosku o zwrol podalku za okres od dnia I sierpnia do dnia 31 slycznia. 
Z=naczy4 wprzypadku M'niosku o zwrot podalku za Ares od dnia / lutego do dnia 3/ Iipca. 
Podajq le podmioly, ktdre sq obowiqzane posiadal NIP napodsiawie przepisdw ustawy z dnia 13 paidziernika 1995 r. 
o zatadach ewidencji I idenlyfikacjipodatnikdw i plain ikdw (Dz. U. :2017 r. poz. 869. :pdin. zin). 
Podaê numer PESEL albo numer dowodu osobistego albo rodzaj I numer innego dokumenlupozwierdzajqcego Io±sa,no/é. 
Podaé Iiczbçfalaur VAT albo Eel, kopii, oiwiadczeñ oras dokun,enidw, o ktdrych mowa wart. 6 usi. 3 ustawy. 	 1/2 
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:u podatkunt rachunek bankowy) 

1)  
(imiç i nazwisko) 
	

(data i podpis) 

2)  
(imiç I nazwisko) 
	

(data i podpis) 

3)  
(irnlç i nazwisko) (data I podpis) 

4)  
(imie I nazwisko) (data i podpis) 

5)  
(imic I nazwisko) (data I podpis) 

6)  
(imie i nazwisko) (data i podpis) 

Owiadczam, te znane mi s: 
1) skutki skiadania fa!szywych owiadczeñ wynikajce z art. 297 § I Kodeksu karnego; 
2) zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. 

25. Data ipodpis wnioskodawcy 

II IET-1 I  I I I I 
data wypelnieniawniosku 

(dzieñ - miesic - rok) 	 czytelny podpis wnioskodawcy 

Wypelnié w prypadkn, gdy grunty gospodarstwa ,'olnego stanoviq przedmiot wspólposiadania (nie dotyc_7 wspd/mal±onków). 	2/2 


