Sieniawa, dnia …...................................

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a................................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

zamieszkały/a.........................................................................................................................................
( adres zamieszkania wnioskodawcy)

oświadczam, że
1. prowadzę gospodarstwo rolne i działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. Poz.1381
z późn.zm.)¹ jako producent rolny o którym mowa w art.3 pkt. 1 ustawy
z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 nr 52, poz.379
z późn. zm.)²
2. znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297§1 i art. 233
kodeksu karnego³
3. znane są mi zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.
¹Art. 2.1 Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby
fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2. 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.
² Art. 3. 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną,
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym 3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią
przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje
temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda
nie dotyczy współmałżonków.
³Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nie-prawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3. Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

….......................................................................
(czytelny podpis imię i nazwisko)

