OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nabywany od Firmy Generon Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu „olej napędowy przeznaczony do celów opałowych”, o którym mowa w art 89 pkt 1 ust. 9
ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r (Dz. U. Nr 3, poz. 11) będzie w całości przeznaczony do celów opałowych.
Imię i nazwisko Nabywcy

PESEL
Dokument tożsamości (seria i numer)
Adres zameldowania

Adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania
Pełna nazwa firmy

NIP

Adres siedziby firmy

Ilość nabywanego „oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych”:
litrów

Posiadane urządzenia grzewcze

ilość

rodzaj

litrów słownie

typ

miejsce, adresy, gdzie znajdują się urządzenia

Do zakupionego „oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych” został wydany Paragon/Faktura*

numer

data sprzedaży

Czytelnie wpisane imię i nazwisko nabywcy
składającego oświadczenie** / podpis

miejsce wystawienia oświadczenia

Pieczątka firmowa oraz czytelnie wpisane imię i nazwisko sprzedawcy** / podpis

*/ niepotrzebne skreślić
**/ w/w Ustawa wymaga złożenia czytelnego podpisu nabywcy, czyli podpisu, który bez trudu można w całości imienia i nazwiska rozczytać

Druk pochodzi ze strony internetowej: www.generon.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(odetnij poniższe w powyższej linii cięcia)
UWAGA!
Art. 89 ust. 10 Ustawy o podatku akcyzowym
10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować
stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy:
1.
osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
2.
dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
3.
adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia
grzewcze;
4.
ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.
Brzmienie ust. 1:
9) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z
przepisami
szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;
10) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
a) z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych
na czerwono
i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
b) 198) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;
15) pozostałych paliw opałowych:
a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
- niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
- równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów,
b) gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).
Brzmienie ust. 8

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer
PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc
(adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

