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Oświadczenie
o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych
uprawniającym do zwolnienia z podatku akcyzowego
Niniejszym oświadczam, że wyroby gazowe w postaci gazu ziemnego (CN 2711 21 00), o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014, poz. 752 ze zm.), nabywane przeze mnie na
podstawie umowy kompleksowej zawartej z Avrio Media sp. z o.o., zużywam lub zamierzam zużyć w celu opałowym w
ramach:
A)

wyłącznie gospodarstwa domowego;

B)

wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej;

C)

zarówno gospodarstwa domowego jak i prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym w ramach
działalności gospodarczej zużywam ……………….[%] gazu ziemnego.

(należy zakreślić krzyżykiem tylko jedną z powyższych opcji, a w przypadku zaznaczenia opcji C należy wpisać ilość gazu
ziemnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej, ustaloną proporcjonalnie do wykorzystywanej na
te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych)
Oświadczam, że podane powyżej dane są prawdziwe i jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. Jednocześnie
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Avrio Media sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zużyciu wyrobów gazowych mających wpływ na
treść niniejszego oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że jeśli podane powyżej dane są nieprawdziwe i będą skutkowały powstaniem obowiązku uiszczenia
podatku akcyzowego przez Avrio Media sp. z o.o., uiszczę stosowne odszkodowanie na rzecz Avrio Media sp. z o.o.

……………………………………..
miejsce i data złożenia oświadczenia

……………………………………….
(Czytelny podpis składającego oświadczenie)

Avrio Media sp. z o.o. informuje, że:
1) Zgodnie z artykułem 31b ust 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011, Nr 108,
poz. 626 ze zm.), za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że zaznaczenie punktu B będzie
równoznaczne z koniecznością naliczenia podatku akcyzowego.
2) Zaznaczenie punktu A obliguje Avrio Media sp. z o.o. do zwolnienia sprzedawanego gazu ziemnego z
podatku akcyzowego.
3) Zaznaczenie punktu C obliguje Avrio Media sp. z o.o. do zwolnienia sprzedawanego gazu ziemnego z
podatku akcyzowego w zakresie w jakim gaz ten jest wykorzystywany na potrzeby gospodarstwa
domowego. W zakresie w jakim gaz ziemny wykorzystywany jest przez odbiorcę na potrzeby działalności
gospodarczej naliczony zostanie podatek akcyzowy.
4) Brak odesłania niniejszego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkował
doliczeniem przez Avrio Media sp. z o.o. podatku akcyzowego do ceny sprzedawanego gazu ziemnego.

