GAMIX Stanisława Gandor
Ul. Gen.Andersa 7 43-330 Wilamowice
NIP 547-013-03-17

OŚWIADCZENIE
O produkcie na sprzedaż zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r.
o podatku akcyzowym
OŚWIADCZENIE/przeznaczenie

Niniejszym oświadczam, iż nabywany od GAMIX Stanisława Gandor olej napędowy grzewczy LOTOS
RED 0,1 kod CN 27101947 w ilości określonej poniżej w całości jest przeznaczony na cele opałowe
uprawniające do stosowania stawek akcyzy określonych w art.. 89 ust. 1pkt 9 i/lub pkt 10 i 15 ustawy
z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym. W związku ze złożonym oświadczeniem
i przeznaczeniem oleju na cele opałowe wskazuję rodzaj, typ oraz liczbę posiadanych urządzeń
grzewczych wraz z miejscem (adresem), gdzie znajdują się te urządzenia.

Nabywca: IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

NUMER DOWODU OSOBISTEGO
lub NAZWA I NUMER INNEGO
DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO
TOŻSAMOŚĆ NABYWCY

ADRES ZAMELDOWANIA
ADRES ZAMIESZKANIA jeżeli inny
od adresu zameldowania

RODZAJ WYROBU

j. m

Ilość wydana w 150C

OLEJ NAPĘDOWY grzewczy

LOTOS RED 0,1

LITR

Liczba posiadanych urządzeń
grzewczych (sztuk)
Adresy miejsc gdzie znajdują
się urządzenia grzewcze

Rodzaj urządzeń grzewczych
(np. piec grzewczy c.o.,ciepła woda,
dmuchawa, nagrzewnica itp..)
Typ urządzeń grzewczych
(info.z tabliczki znamionowej,
nazwa urządzenia, nr. seryjny)

DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA OŚWIADCZENIA

CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

(imię i nazwisko)

Uwaga:

Używanie tego produktu do napędu silnika spalinowego jest ZAKAZANE i może doprowadzić do zniszczenia tego silnika.

Zgodnie z art..89 ust.9 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym "Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe
określone w ust. 1 pkt 9,10 i 15 jest obowiązany do okazania sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust.8 pkt1, w celu potwierdzenia tożsamości".
Zgodnie z ust.10 ww.ustawy "Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust.1 pkt 9,10 i 15 osobom fizycznym nie prowadzającym działalności gospodarczej
jest obowiązany odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust.8pkt 1
gdy dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu o którym mowa w ust8.pkt1".

