
.  ………………………….., dnia …………… 

…………………………………………… 

   (imię i nazwisko) 

 

……………………………………........... 

…………………………………………… 

(adres) 

…………………………………………… 

(NIP/PESEL) 

 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 

1. Prowadzę/nie prowadzę
*
 działalność gospodarczą w zakresie ……………………., lub/i 

działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie: produkcji podstawowej 

produktów rolnych/obrotu produktami rolnymi/przetwarzania produktów rolnych*. 

2. Klasa działalności, w związku z którą zwracam się o pomoc w zakresie ulgi w 

podatku/zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej*, zgodna  z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 24. 12. 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 

1885 oraz z 2009 r. poz. 489), to ……………. 

3. Należę do następującej kategorii przedsiębiorców (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 r. str. 1): 

a) mikroprzedsiębiorstwo …………, 

b) małe przedsiębiorstwo  …………., 

c) średnie przedsiębiorstwo ……….., 

d) przedsiębiorstwo nie należące do żadnej z powyższych kategorii……………..,* 

4. Jestem przedsiębiorcą o następującej formie prawnej: 

a) przedsiębiorstwo państwowe…………, 

b) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa…………….. 

c) 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.)………….., 

                                                 
*
 niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwą odpowiedź 



d) spółka akcyjna albo spółka samorządu z ograniczona 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 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z 

późn. zm.) ………………….., 

e) Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870 , z poźn. zm.) …………….., 

f) beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych wyżej ………………….*. 

 

…………………………………. 

(podpis) 


