OŚWIADCZENIE
(osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
Nazwa nabywcy:……………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby lub zamieszkania: ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Numer identyfikacji podatkowej (NIP):…………………………………………………………………..
Ilość nabywanych wyrobów węglowych:………………….…….. kg
Rodzaj nabywanych wyrobów węglowych: ……………………………………………………………..
Przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych:













w procesie produkcji energii elektrycznej;
w
procesie
produkcji
wyrobów
energetycznych;
przez gospodarstwo domowe;
przez organ administracji publicznej;
przez
jednostkę
Sił
Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
przez podmiot systemu oświaty, o którym
mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650);
przez żłobek i klub dziecięcy, o których
mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2018 r. poz. 603 i 650);
przez podmiot leczniczy, o którym mowa w
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 160, 138 i 650);
przez jednostkę organizacyjną pomocy
społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985
oraz z 2018 r. poz. 650 i 700);









przez organizacje, o których mowa w art. 3
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650
i 723);
do przewozu towarów i pasażerów koleją;
do łącznego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej;
w pracach rolniczych, ogrodniczych, w
hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
w
procesach
mineralogicznych,
elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do
redukcji chemicznej;
przez zakład energochłonny wykorzystujący
wyroby węglowe, w którym wprowadzony
został w życie system prowadzący do
osiągania celów dotyczących ochrony
środowiska
lub
do
podwyższenia
efektywności energetycznej.

Oświadczam, że nabywane przeze mnie wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do
zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1114 z późń. zmianami).
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/Data, Miejsce złożenia oświadczenia/

/Czytelny podpis/

www.akcyzanawegiel.pl

