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Oświadczenie
o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych
uprawniającym do zwolnienia z podatku akcyzowego
Niniejszym, działając jako osoba/y uprawniona/e do reprezentacji Nabywcy, oświadczam/y, że wyroby gazowe, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym Dz. U. z 2011, Nr 108, poz. 626 ze zm. (dalej:
ustawa), w postaci gazu ziemnego (CN 2711 21 00 lub CN 2711 11 00), nabywane od spółki DUON Dystrybucja sp. z o.o., są
zużywane lub zostaną zużyte w celu opałowym w ramach:
A)

 wyłącznie gospodarstwa domowego;

B)

 zarówno gospodarstwa domowego jak i prowadzonej działalności gospodarczej;
w tym

% nabywam na potrzeby gospodarstwa domowego.

Objaśniania:
zgodnie z artykułem 31b ust 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011, Nr 108, poz. 626 ze zm., za gospodarstwo
domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
2. W odniesieniu do gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00, zużycie:
a.
gazu ziemnego wysokometanowego grupy E - nieprzekraczające w grupie 10 m3/h; nie większe niż 8000 metrów sześciennych rocznie
oraz
b.
gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm nieprzekraczające w grupie 25 m3/h; nie większe niż 10.650
metrów sześciennych rocznie
w przypadku gdy przedmiotowe paliwo dostarczane jest do nieruchomości nie wykorzystywanej w całości na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, uznaje się jako wykorzystanie przez gospodarstwo domowe.

1.

C)

 wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej;

D)  inne.
Jednocześnie oświadczam, że gaz ziemny nie zużyty w gospodarstwie domowym wykorzystuję:
1. jako (zwolnienie podmiotowe z podatku akcyzowego):
 organ administracji publicznej,
 jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zm.);
 żłobek lub klub dziecięcy, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U.2011.45.235 ze zm.);
 podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2013.217 j.t.);
 jednostka organizacyjna pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U.2013.182 j.t. ze zm.);
 organizacja, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ze zm.);

2. do celów (zwolnienie przedmiotowe z podatku akcyzowego):
Procent
zużycia

Zwolnienia przedmiotowe


przewozu towarów i pasażerów koleją,



łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,



prac rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie,



procesów mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej 1;



przesyłania, dystrybucji lub magazynowania wyrobów2;



zakładu energochłonnego3, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do
osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności
energetycznej,
Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu przedmiotowemu

Procent
zużycia
Czynności podlegające akcyzie

Łączne zużycie gazu ziemnego

100 %

1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część umowy.
2. W przypadku zużycia przez Odbiorcę paliwa gazowego zarówno na cele zwolnione z akcyzy, zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym,
jak również na cele nieobjęte tym zwolnieniem, Odbiorca oświadcza i zobowiązuje się, że będzie odbierał określony powyżej poziom
udziału zużycia paliwa gazowego na cele zwolnione od akcyzy zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym.
3. Zmiana celu wykorzystania paliwa gazowego, o którym mowa powyżej, wymaga:
3.1
zawiadomienia Sprzedawcy o tej zmianie na piśmie w terminie siedmiu (7) dni przed jej dokonaniem;
3.2
ponownego złożenia Sprzedawcy Załącznika nr 6 do Umowy, w terminie siedmiu (7) dni przed dokonaniem zmiany celu
wykorzystania paliwa gazowego.
4. Nabywca/uprawniony do reprezentacji Nabywcy oświadcza, że podane powyżej dane są prawdziwe i jest świadomy
odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. W przypadku, gdy podane powyżej nieprawdziwe dane spowodują
uchybienie warunkom umożliwiającym zwolnienie od akcyzy, skutkując obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego przez
sprzedawcę Nabywca może zostać wezwany do wypłaty sprzedawcy stosownego odszkodowania.

……………………………………………….
Miejscowość

1

dnia …………………………………..

……....................................................................
czytelny podpis Odbiorcy lub jego pełnomocnika

procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG)
nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej;
2
dotyczy wyrobów oznaczonych CN 2711 11 00 i 2711 21 00
3
Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w skali roku
poprzedzającego rok, w odniesieniu, do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa
rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji
określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

