Oświadczenie / zmiana oświadczenia*

Klienta o przeznaczeniu Paliwa gazowego
na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego

Załącznik nr 2 do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
Dane Klienta
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta
Adres zamieszkania lub siedziby Klienta
PESEL/NIP*

Oświadczenie obowiązuje od dnia
o następujących numerach:
• Numer układu pomiarowego (Gazomierza):
• ID punktu wyjścia:

–

–

i dotyczy układu pomiarowego/punktu wyjścia

.....................................................................................

..................................................................................................................

1.

Klient jest/nie jest* Pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d Ustawy o podatku
akcyzowym**.
2. Jeżeli Klient jest Pośredniczącym podmiotem gazowym, zobowiązany jest załączyć do niniejszego oświadczenia
kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wydanego przez właściwy organ podatkowy, potwierdzenia
przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia przez Klienta działalności, jako Pośredniczący podmiot gazowy.
3. Jeżeli Klient w składanym oświadczeniu wskazuje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
magazynowania, skraplania gazu ziemnego i regazyﬁkacji skroplonego gazu ziemnego, przesyłania, dystrybucji lub
obrotu Paliwami gazowymi, zobowiązany jest złożyć do niniejszego oświadczenia kopię wydanej przez Prezesa URE
koncesji.
Z dniem złożenia niniejszego Oświadczenia Klient przeznacza Paliwo gazowe na następujące cele, wskazane na potrzeby
obliczenia podatku akcyzowego:
UDZIAŁ
PROCENTOWY [%]

STAWKA
AKCYZY

1. Art. 31b ust. 2 pkt 1) Ustawy o podatku akcyzowym – cele opałowe przez gospodarstwa domowe

[………%]

zwolnione

2. Art. 31b ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym – cele opałowe:
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
3) w procesach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb i nadleśnictwie;
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 podwyższania efektywności energetycznej

[………%]

zwolnione

Lp.

PRZEZN ACZENIE PALIWA GAZOWEGO*

* Niepotrzebne skreślić.
** Ze złożenia oświadczenia zwolniony jest klient będący pośredniczącym podmiotem gazowym, jeżeli dostarczył sprzedawcy oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia klienta
o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, jako pośredniczący podmiot gazowy.
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3. Art. 31b ust. 2 pkt 2) – 8) Ustawy o podatku akcyzowym – cele opałowe przez:
1) organy administracji publicznej;
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 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 których 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 publicznego i o wolontariacie

[………%]

zwolnione

[………%]

zwolnione

5. Art. 31b ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym – wyroby gazowe przeznaczone do napędu
stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnym
urządzeń, użyte:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 31b ust. 1 pkt 1) – 5) Ustawy o podatku akcyzowym,
lub
2) na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów

[………%]

zwolnione

6. 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 o podatku
akcyzowym

[………%]

zwolnione

Art. 89 ust. 1 pkt 13) Ustawy o podatku akcyzowym – cele opałowe, z wyłączeniem
ww. objętych zwolnieniem

[………%]

1,28 zł/GJ

8. Art. 89 ust. 1 pkt 12) Ustawy o podatku akcyzowym – do napędu silników spalinowych
(z wyłączeniem ww. objętych zwolnieniem)

[………%]

11,04 zł/GJ

4.

7.

Art. 31b ust. 3 pkt 2) – 3) Ustawy o podatku akcyzowym – użycie gazu w procesach:
1) produkcji energii elektrycznej;
2) produkcji wyrobów energetycznych

ŁĄCZNE ZUŻYCIE (SUMA POZYCJI MUSI BYĆ RÓWNA 100%)

[100%]

Udział procentowy w całkowitym nabyciu w ramach Umowy wypełniany jest tylko w przypadku, jeśli Klient zużywa
Paliwo gazowe na różne cele (więcej niż jeden cel) określone na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego. Określić
go należy w odniesieniu do całości wolumenu pobieranego Paliwa gazowego (zarówno na cele zwolnione, jak również
niezwolnione z podatku akcyzowego), w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w ten sposób aby suma
poszczególnych udziałów stanowiła łącznie 100,00%.

Data

W imieniu Klienta

dzień-miesiąc-rok

Czytelny podpis

