
Nr bieżący ............. / A / ............... / 20..

Data ..................................................
Nabywca:

RODZAJ WYROBU Jednostka miary Cena brutto Wartość brutto

LITR
......................... ................ ...................................

Przelew
Ilość dni

Gotówkę w kwocie
..................................zł Otrzymałem (Czytelny podpis)

Wydał

Czytelny podpis wydającego

Przyjął

Czytelny podpis kupującego

.................................................... .............................................................................

Oświadczenie o przeznaczeniu wyrobu akcyzowego

RODZAJ WYROBU Jednostka miary Ilość nabywana

LITR
...................................................

Przeznaczenie nabywanych wyrobów cele opałowe

Numer PESEL

Adres zameldowania

*   

Szt.  
*   

Typ urządzeń grzewczych

(imię i nazwisko)

* - niepotrzebne skreślić 

Wydający towar stwierdza, że oświadczenie powyższe złożył/a

(podpis wydającego/kierowcy)
(imię i nazwisko wpisać drukowanymi literami)

Sprzedawca / Magazynier Sprawdzono pod względem formalnym Sprawdzono pod względem merytorycznym

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HEOPS
Henryk Orłowski

14-400 Pasłęk, ul. Bohaterów Westerplatte 56
NIP 578-012-64-51 Regon 170017572

Dowód Wydania 
WZ (O)

Ilość wydana w 150 C

Olej napędowy przeznaczony  
do celów opałowych (grzewczy) 

 Nabywca oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku  o podatku akcyzowym 
(Dz. U. z  2009r. Nr 3, poz. 11, art. 89 ze zm.) nabywane w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym HEOPS  Henryk Orłowski  ul. Bohaterów Westerplatte 56; 

14-400 PASŁĘK wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15.

Olej napędowy przeznaczony  
do celów opałowych (grzewczy) 

Nabywca - imię i nazwisko

Numer dowodu osobistego lub nazwa 
i numer innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość nabywcy

Adres zamieszkania
jeżeli inny od adresu zameldowania

Liczba posiadanych 
urządzeń grzewczych

Rodzaj urządzeń
grzewczych 

- piec grzewczy centralnego ogrzewania
- dmuchawa/nagrzewnica/suszarnia
- inne 

Adresy miejsc gdzie znajdują się
urządzenia grzewcze

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Sprzedano na paragon fiskalny

nr ....................................

z dnia ....................................

Kasa numer: AEB 09169100

DATA I MIEJSCE 
SPORZĄDZENIA OŚWIADCZENIA

 CZYTELNY PODPIS Z IMIENIA I NAZWISKA 
SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

UWAGA : Używanie tego produktu do napędu  silnika  jest ZAKAZANE i może doprowadzić do jego zniszczenia.
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 obowiązana do okazania 
sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust.8 pkt 1, w celu potwierdzenia tożsamości. „Zgodnie z ust. 10 ww. ustawy „Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust.1 pkt 9,10 i 15 osobom fizycznym nieprowadzącym 
działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku gdy: 1)osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu,o którym 
mowa w ust.8 pkt 1; 2) Dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1; 3)Adres pod który sprzedawca dostarczył wyroby 
akcyzowe, jest inny niż wskazane w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze ; 4) Ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.


	Fizyczna - Janek

