ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

1)

Forma prawna beneficjenta pomocy*

□
□
□

Przedsiębiorstwo państwowe
Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z
2016 r., poz. 573 z późn. zm.)

□

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. z 2015 r. poz. 184 z późn.
zm.)

□

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1870 z późn. zm.)

□
2)

Inna (podać jaka) np. osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, spółka jawna

Kategoria przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji
(UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 str.
1)*

□ Mikroprzedsiębiorca (do 10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, suma aktywów do 2 mln euro)
□ Mały przedsiębiorca (do 50 zatrudnionych osób, roczny obrót do 10 mln euro, suma bilansowa (aktywów)
do 10 mln euro)

□ Średni przedsiębiorca (do 250 zatrudnionych osób, roczny obrót do 50 mln euro, suma bilansowa (aktywów) do 43 mln euro)
□ Przedsiębiorca nienależący do żadnej z powyższych kategorii
3)

Klasa działalności, w związku z którą beneficjent ubiegał się o pomoc, określona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009r. poz. 489).

Klauzula informacyjna (RODO) - w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych we wniosku
o zwrot podatku akcyzowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119.1 z
4.05.2016) – zwanego dalej „RODO” – Burmistrz Łaszczowa informuje, że:
•Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaszczowa. Dane kontaktowe: ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, tel. 84 66 11 508 e-mail: sekretariat@laszczow.pl.
•Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@laszczow.pl, tel.: 791 232 230.
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana wniosku o uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego.
•Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego przez Administratora wynikającego z Ustawy z dnia 10 marca
2006 r. zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 poz. 1340).
•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
•Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do uprawnionych podmiotów czy instytucji.
•Posiada Pani/Pan następujące prawa względem swoich danych osobowych: prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
•Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
•Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poza UE.
•Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przeciwnym wypadku wniosek nie będzie mógł być przyjęty i rozpatrzony z uwagi na wymóg prawny:
art. 6 ust. 2ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 poz. 1340)

Dane wnioskodawcy

Imię:

……………………………………………………………

Nazwisko:

……………………………………………………………

Pesel:

……………………………………………………………

Data

…………………………….………………..

Podpis

……………………………..……………….

* Właściwe zaznaczyć „ X ”
Przykładowy wykaz klas PKD
01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

