
…......................................................................  
              Imię i Nazwisko /nazwa firmy   
 

 

 

 

…......................................................................  
               Adres  
  

  
…......................................................................  
           PESEL/NIP  
  

  
…......................................................................  
                   Nr dowodu osobistego  

  

  

Oświadczenie  

o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów węglowych  

dot. zamówienia nr…...............................................................................................  
             ilość      nazwa towaru  

  
  Oświadczam niniejszym, że nabywane od firmy P.H.U. „BARTEX” Karolina Bartniczek, ul. Św. 

Wawrzyńca 44b, 43-180 Orzesze, NIP: 6351752326, wyroby węglowe zostaną zużyte w całości na cele objęte 

zwolnieniem z podatku akcyzowego, a więc do jednego lub kilku wskazanych (odznaczonych) poniżej celów*:  

  

• w gospodarstwie domowym (art. 31a, ust.1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym)  

• jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej (art. 31a, ust.1, pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym)  
• jako organ administracji publicznej (art. 31a, ust.1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym)  

• jako organizacja pożytku publicznego i wolontariatu (art. 31a, ust.1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym)  
• jako podmiot leczniczy (art. 31a, ust.1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym)  

• jako podmiot systemu oświaty( art. 31a, ust.1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym)  

• wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów węglowych (art. 31a, ust.1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym)  

• wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów węglowych (art. 31a, ust.1 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym)  
• wykorzystanie do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (art. 31a, ust.1 pkt 5 ustawy o podatku 

akcyzowym)  

• wykorzystanie do przewozu towarów i pasażerów koleją (art. 31a, ust.1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym)  
• wykorzystane do redukcji chemicznej (art. 31a, ust.1 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym)  
• wykorzystanie przez zakład energochłonny (art. 31a, ust.1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym)  

• wykorzystanie w hodowli ryb, w leśnictwie, w pracach ogrodniczych, w pracach rolniczych (art. 31a, ust.1 pkt 

6 ustawy o podatku akcyzowym)  
• wykorzystanie w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych, mineralogicznych (art. 31a, ust.1 pkt 7 ustawy 

o podatku akcyzowym)  
• wykorzystanie w procesie produkcji energii elektrycznej (art. 31a, ust.1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym)  
• wykorzystanie w procesie produkcji wyrobów energetycznych (art. 31a, ust.1 pkt 2 ustawy o podatku 

akcyzowym)  

• żłobek lub klub dziecięcy (art. 31a, ust.1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym)  
  
  Ponadto oświadczam, że świadomy obowiązków związanych z korzystaniem z prawa do zwolnienia od 

akcyzy zobowiązuję się do ich starannego przestrzegania. W przypadku naruszenia przez podmiot składający 

oświadczenie warunków zwolnienia od akcyzy skutkującego obowiązkiem zapłaty akcyzy przez sprzedawcę, 

podmiot składający niniejsze oświadczenie zobowiązuję się wypłacić sprzedawcy stosowne odszkodowanie.  
  

   
  Czytelny podpis                  Miejscowość, data  
  

  

• zaznaczyć właściwe •  Podstawa prawna:  

art. 31a ust. 3 do ust. 3g ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, ze zm.) w związku z 

art.1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1697)   

nr faktury: 

 ……………………………… 

(wypełnia Sprzedawca) 


