REGULAMIN
dokonywania sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem
preferencyjnej stawki podatku akcyzowego w firmie ATIP Sp.J.
Podstawa prawna : art. 89 ust 5-10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym(Dz. U. nr 3 z 2009 r. poz. 11 ze zmianami).

I.

Sprzedaż oleju opałowego osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym
niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność
gospodarczą

1.

Przed dokonaniem sprzedaży sprzedawca zobowiązany jest uzyskać od nabywcy
oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą
sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek
akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym.

2.

Oświadczenie musi zawierać:
1) dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a
także NIP lub REGON;
2) określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
3) wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz
miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
4) datę i miejsce złożenia oświadczenia;
5) czytelny podpis składającego oświadczenie.

3.

Oświadczenie po dokonaniu sprzedaży musi zostać dołączone do kopii faktury,

4.

Oświadczenie, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej
fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych
oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.

5.

Oświadczenie musi zostać czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną do składania
oświadczeń w imieniu podmiotu dokonującego zakupu.

6.

Niedopuszczalne jest dokonywanie sprzedaży w przypadku złożenia oświadczenia
niekompletnego bądź zawierającego zamiast czytelnego podpisu pieczątkę imienną i
parafę.

II.

Sprzedaż oleju opałowego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności
gospodarczej.

1.

Sprzedaży można dokonać jedynie po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości przez
kupującego.

2.

Przed dokonaniem sprzedaży sprzedawca zobowiązany jest uzyskać od nabywcy
oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą
sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek

akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym.
3.

Oświadczenie musi zawierać:
1) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby
zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
2) adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu
zameldowania;
3) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
4) określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być
wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
5) wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
6) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego
oświadczenie.

4. Przed dokonaniem sprzedaży sprzedawca zobowiązany jest sprawdzić zgodność danych
zawartych w oświadczeniu z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości nabywcy.
5. Oświadczenie musi być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu
sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca
jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu
potwierdzającego tę sprzedaż.
6.

Niedopuszczalne jest dokonywanie sprzedaży w przypadku:
- nieokazania dokumentu tożsamości przez nabywcę przed dokonaniem sprzedaży,
- złożenia oświadczenia

niekompletnego bądź zawierającego nieczytelny podpis

nabywcy.
- gdy adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane
w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze,
- gdy ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w
oświadczeniu.
Zapoznałem się z treścią regulaminu i zobowiązuję się do jego ścisłego
przestrzegania.
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