…………………………………………………….
imię i nazwisko nabywcy
…………………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………………….
kod pocztowy, miejscowość
…………………………………………………….
numer dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
(np. paszportu) nabywcy
…………………………………………………….
nr PESEL nabywcy

Oświadczenie dotyczące przeznaczenia węgla zakupionego od Rowex Group Sp. z o.o.
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Oświadczam, że jestem podmiotem korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt.3 ustawy z 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.),tj. zakupiony przeze mnie węgiel
sortymentu …………………………………………………………... w ilości ……………………….. zużyję zgodnie z przeznaczeniem do
użycia (podkreślić właściwe):
(1)

w procesie produkcji energi elektrycznej lub do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

(2)

w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

(3)

przez gospodarstwo domowe;

(4)

przez organy administracji publicznej, jednostki polskich sił zbrojnych;

(5)

przez podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce;

(6)

przez podmioty lecznicze;

(7)

przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizację pożytku publicznego;

(8)

do przewozu towarów i pasażerów koleją;

(9)

w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli rybi w leśnictwie;

(10)

w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych, metalurgicznych oraz redukcji chemicznej;

(11)

przez zakład energochłonny, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów
dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej.

Nabywca wyrobów węglowych ponosi odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia o przeznaczeniu
wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy. W przypadku złożenia nieprawidłowego oświadczenia
(np. w przypadku gdy nabywcy wbrew treści złożonego oświadczenia nie przysługuję prawo do zastosowania
zwolnienia od akcyzy) po stronie nabywcy może zostać rozpoznana zaległość w podatku akcyzowym. Dodatkowo w
takim przypadku na nabywcy może ciążyć również ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.
…….…………………………………………………………..
miejscowość, data

…………………………………………………….
podpis nabywcy

DD nr .........................................................
WZ nr .........................................................
FVAT nr ......................................................

Administratorem danych osobowych jest firma Rowex Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500,przy ul. Zamkowa
14 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego KRS 0000434319, NIP 537 262 43 08 REGON 061460910 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
100 000,00 zł opłacony w całości (zwany dalej „Rowex” lub „Sprzedawcą”).

