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Oświadczenie Klienta o przeznaczeniu gazu  
na potrzeby naliczania podatku akcyzowego 
 
Sprzedawca 
Axpo Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020839, 
NIP 5262483798, REGON 01638084, kapitał zakładowy 241 250 000 PLN 
 
Klient  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w ___________________________________, adres ul. _______________________________________, kod pocztowy: 
_______________, miejscowość: _______________  
KRS: _____________________, NIP: __________________, REGON: ______________________ 
reprezentowany przez: ______________________________________________________________________________________________________ 
 

Numer Punktu Poboru Ulica Miejscowość Kod pocztowy 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
Klient oświadcza, że w odniesieniu do ww. Punktów Poboru jest pośredniczącym podmiotem gazowym (w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym).  
 

Jeżeli Klient jest pośredniczącym podmiotem gazowym, obowiązany jest dołączyć do niniejszego oświadczenia potwierdzenie dokonania rejestracji jako Pośredni-
czący Podmiot Gazowy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. W przypadku utraty przez Klienta statusu Pośredniczącego Podmiotu Gazowego z 
jakiejkolwiek przyczyny, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. W takim wypadku wystarczające jest uzupełnienie pierw-
szej strony niniejszego oświadczenia. 
 
 

Czytelny podpis Klienta 
 

Data ______________________ 
 
  

TAK / NIE 
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Z dniem złożenia niniejszego Oświadczeni Klient oświadcza, że na podstawie umowy kompleksowej sprzedaży gazu nr ______________________________,  
Gaz pobierany w ww. Punktach Poboru przeznaczać będzie na następujące cele, określone na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego: 
 

Przeznaczenie Gazu 
Udział 

procentowy1 
- na cele opałowe: 

1) do przewozu towarów i pasażerów koleją; 
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 
3) w pracach rolniczych, ogrodniczych; 
4) w hodowli ryb; 
5) w leśnictwie; 
6) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; 
7) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący 

do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 
[art. 31b. ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym] 

8) do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użytych w 
celach, o których mowa w pkt 1-5 powyżej, lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania wyrobów 
gazowych. 

[art. 31b. ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym] 
- na cele opałowe przez: 

1) organy administracji publicznej; 
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe; 
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 lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 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] 

____ % 

- na cele opałowe przez gospodarstwa domowe; 
[art. 31b. ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym] ____ % 

- 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] 

____ % 

- do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej  
[art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa) ustawy o podatku akcyzowym] ____ % 

- pozostałe cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej i objętych zwolnieniem  
[art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym] ____ % 

 SUMA 
100% 

 
 
 

 
Czytelny podpis Klienta 

 
Data ______________________ 

 
 
 

 
1 Udział procentowy w całkowitym nabyciu w ramach Umowy. Wypełniany jest on jedynie w przypadku, jeśli Klient 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. 


