Nazwisko i imię

nabywcy

DatasprzedaŻy

IIIIIIIIIIII
PESEL nabywcy

Nr Dowodu Osobistego lub nazwa i nr innego dokumentu
stwierdzaj ącego tozsamośc nabywcy

Adręs zameldowania nabyłvcy

/kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz" Sp. J.
ul. Bohaterów Westerplatte 7

Adres zamieszkania nabywcy jeżeli jest inny
od adresu zameldowania

76-200 Slupsk

oŚwIAD CZENIE

Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 3
poz.11) Zpożn|ejszymi zmianami oświadczam, Że nabyty olej do celów opałowych LoToS RED 0,1 .litrów, (dowod wydania nr ' '. .
kod CN 2710 19 47 w ilości
. . ) przeznaczony jest
na cele opałowe, uprawniaj ące do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 9, 1 0 i 1 5
zei cfiowanei ustawy. Ponadto oŚwtadczam, ze postadam następuiące utzadzęnta gtzewcze
Typ urządzenia
Lp Rodzaj urządzenia
grzewczego

(np. kocioł olejovy,

grzewczego

(naaua i typ urządzenia)

suszarnia, nagrzewnic a)

llość

urządzeń
grzewczych

Miejsce (adres)gdzie znajduje się urządzenie
grzewcze

/kod pocztowy, miejscowośĆ,ulica nrl

2.

Data i miejsce sporządzenia

oświadczenia

Crytelny podpis sliladającego oświadczenie

oświadczam , Że olej opałowy w ilościwskazanej wyżej dostarczyłem i potwierdzam równieŻ, iz dane odbiorcy zostały
spisane z dowodu osobistego i podpis składającego oświadczenie odbiorcy oleju opałowego zostały złożone w mojej
obęcności.

Czyte|ny podpis przyjmującego oświadczenie

Pouczenie:

_ ań'89ust.9i10ustawyzdnia6grudnia2008opodatkuakcyzowyrn

/Dz'U'Nr3poz'I1'l

osoba fizyczna nie prowadząca działalnościgospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe określonew ust.l pkt'9,l0

i

15 jest obowiązana do okazania

pkt'l w celu potwierdzenia jej toŻsamości'
Sprzedawca ''łryrobÓw akcyzołych określonych w ust.l pkt' 9'l0 i l5 osobom fizycznym nie prowadzącym działalnościgospodarczej jest obowiązany
sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust.8

odrnówiĆ sprzeda4l tych wyrobów w przypadku, gdy osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu" o którym mowa w ust' 8 pkt'l, gdy dane
zawańe w oświadczeniusą niekomplehe, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającynli z dokumentu o którym mowa w ust' 8 pkt. l'

