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Kod dokumentu: Z5/GN/18/01

ZAŁĄCZNIK nr 5
OŚWIADCZENIE ODBIORCY O PRZEZNACZENIU GAZU NA POTRZEBY NALICZANIA PODATKU AKCYZOWEGO1
W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA GAZU DLA DOMU
NR_____________/_______________/GAZ/_____________Z DNIA
-

pomiędzy

Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, kapitał
zakładowy w wysokości 31.000.000 zł (wpłacony w całości); NIP: 9491924705; REGON: 152185875, zwaną dalej„Sprzedawcą”,
a Odbiorcą:
Imię i Nazwisko:
PESEL2::
NIP 3:
Miejsce Dostarczania - określone w § 3 ust. 1 Dokumentu Umowy KDG
1. Odbiorca oświadcza że jest (właściwe zaznaczyć):
Finalnym nabywcą gazowym4 (w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym)
Pośredniczącym podmiotem gazowym 5 (w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym)
2. Odbiorca oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia Gaz pobierany na podstawie Umowy KDG przeznacza na następujące cele, określone na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego 6:
LP.
1.

2.

Udział
procentowy7

Przeznaczenie Gazu

Na cele opałowe przez gospodarstwa domowe.
...................% [art. 31b ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym]
Na cele opałowe:
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych oraz redukcji chemicznej;
5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznych.
[art. 31b ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym]
Na cele opałowe przez:
1) organy administracji publicznej;
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) podmiot systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
5) podmioty lecznice, o których mowa w art. 4 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej’
...................%
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
[art. 31b ust. 2 pkt 2-8 Ustawy o podatku akcyzowym]
Do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej.
Do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.
[art. 31b ust. 3 pkt 2-3 Ustawy o podatku akcyzowym]
Do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w
celach, o których mowa a art. 31b ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o podatku akcyzowym, lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania Gazu
[art. 31b ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym]
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3.

Do napędu:
1) Statków powietrznych;
2) W żegludze, włączając rejsy rybackie
.................% - z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2
Ustawy o podatku akcyzowym.
[art. 31b ust. 3 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym]

Zwolnione z
akcyzy11

4.

Do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem.
.................% [art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugi Ustawy o podatku akcyzowym]

10,54 zł/GJ

5.

Na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem.
..................% [art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym]

1,28 zł/GJ

6.

Do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo
jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem.
..................%
[art. 89 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym]

0 zł

..................% Łącznie zużycie (powinno być 100,00 %)

Odbiorca, będący Pośredniczącym podmiotem gazowym, jest zwolniony ze złożenia niniejszego Oświadczenia, jeżeli dostarczył Sprzedawcy oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy.
2
Dotyczy osób fizycznych będących konsumentami.
3
Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4
Finalnym nabywcą gazowym jest podmiot, który:
a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo Gaz, lub
b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia Gaz
– niebędący Pośredniczącym podmiotem gazowym
5
Pośredniczącym podmiotem gazowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju (Polski) lub posiadający koncesję na obrót Gazem na terytorium kraju
(Polski), w szczególności:
a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu Gazu lub
b) używający Gazu do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
c) używający Gazu objętego zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy,
– który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności;
Jeśli Odbiorca jest Pośredniczącym podmiotem gazowym, wówczas Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako Pośredniczący podmiot gazowy. Dostarczenie to powinno być dokonane
w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia ww. powiadomienia przez właściwy organ podatkowy.
6
Zgodnie z art. 11 ust. 3 Regulaminu, jeżeli w niniejszym załączniku nie postanowiono inaczej, Odbiorca będzie zużywał Gaz dostarczy na podstawie Umowy KDG wyłączenie w celach opałowych ma potrzeby gospodarstwa domowego. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w Pana/Pani przypadku proszę o wpisanie 100,00% w polu oznaczonym numerem 1 oraz w polu dotyczącym
łącznego zużycia.
7
Udział procentowy w całkowitym nabyciu Gazu na podstawie Umowy KDG. Wypełniany jest on jedynie w przypadku jeśli Odbiorca zużywa Gaz na różne cele określone na potrzeby naliczenia
podatku akcyzowego. Określić go należy w odniesieniu do całości wolumenu pobieranego Gazu (zarówno na cele zwolnione, jak również niezwolnione z podatku akcyzowego), w procentach
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w ten sposób aby suma poszczególnych udziałów stanowiła łącznie 100,00%. W przypadku określania, w jakim zakresie Gaz jest zużywany w
celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego udział procentowy należy określić proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem
mocy urządzeń grzewczych.
8
Zasady zwolnień i stawki, określone w tabeli, są zgodne ze stanem prawnym na dzień 19 marca 2015 r. Mogą one ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w Ustawie o podatku akcyzowym lub innych stosownych przepisach prawa.
9
Sprzedaż Gazu w przypadku zużycia na cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego jest zwolniona z podatku akcyzowego pod warunkiem, że:
a) sprzedaż Gazu dokonywana jest w ilościach nieprzekraczających 10 m3/h, nie więcej niż 8000m3 rocznie; lub
b) w przypadku sprzedaży Gazu w ilościach większych niż określone powyżej w pkt (a) powyżej – Sprzedawca uzyska od Odbiorcy oświadczenie, że nie używa Gazu na inne potrzeby niż
prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenie Odbiorcy o ilości Gazu używanego na inne potrzeby niż prowadzone
gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez Odbiorcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z
uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.
Na potrzeby zastosowania powyższego zwolnienia za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w
którym użycie paliwa gazowego, nie przekracza ilości określonych powyżej.
10
Warunkiem zwolnienia jest określenie w Umowie KDG, że wyroby te będą użyte w celach zwolnionych [art. 31b. ust. 5 Ustawy o podatku akcyzowym].
11
Warunkiem zwolnienia jest faktura wystawiona przez Sprzedawcę oraz oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Gazu do tego zwolnienia [art. 31b. ust. 9 Ustawy podatku akcyzowym].
1

Data i podpis Odbiorcy (czytelny)
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