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O ś w i a d c z e n i e  

składane w celu przyznania  pomocy publicznej w formie: Pomoc SA. 39937 (2014/X)  

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE. 
               

Ja niżej podpisany(a), pouczony/a o odpowiedzialności karnej skarbowej za zeznanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy, wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 10  września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.), oświadczam co następuje: 

 

 

……………………………….........    ………………………………………… 
      miejscowość i data                podpis osoby składającej oświadczenie 

                                                 
1 Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X 
2 Podaje się klasę działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc – 4 pierwsze znaki  

01.11 – uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu  

01.19 - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 

01.41– Chów i hodowla bydła mlecznego;  

01.46 - Chów i hodowla świń; 

01.50 – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  

A. DANE OSOBOWE  

A. 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE  

1. Identyfikator podatkowy NIP  

 
2.Numer PESEL 

 
4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię 

 
5. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)  

 

 

6. Kraj  

 

7. Województwo  

 

8. Powiat  

 

9. Gmina  

 

10. Ulica  
 

11. Nr domu  

 
12. Nr lokalu  

 

13. Miejscowość  

 
14. Kod pocztowy 

 

15. Poczta  

 

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA  

B.                                                            Oświadczam co następuje: 

B.1.  Forma prawna beneficjenta pomocy1 

 

  Inna  - beneficjent nienależący do kategorii określonych 

powyżej. Osoba fizyczna prowadząca indywidualne 

gospodarstwo rolne 

Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do 

których Skarb Państwa, jednostka  
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka 
Skarbu Państwa są  
podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w 
rozumieniu przepisów ustawy z  
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.) 

 

 Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  
 Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach  
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 

  Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu 

ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 

r. Nr 45, poz. 236) 

 

  Przedsiębiorstwo państwowe 
 

B.2. Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.UE L 187 z 26.06.2014, 

str. 1) 

 

 mikroprzedsiębiorca  

 mały przedsiębiorca  
 

 

 średni przedsiębiorca  

 inny przedsiębiorca  
 

B.3. Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)2 

      


