
Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 
 
 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 
.......................................................................................................................................  
(imię i nazwisko kupującego)  
 
.......................................................................................................................................  
(PESEL) 
 
…................................................................................................................................................................................. 
(adres zameldowania nabywcy) 
 
…................................................................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania jeżeli inny od adresu zameldowania) 
 
…................................................................................................................................................................................. 
( miejsce- adres zainstalowanego urządzenia grzewczego) 
 
…................................................................................................................................................................................. 
(liczba urządzeń grzewczych) 
 
…................................................................................................................................................................................. 
(typ, rodzaj i moc urządzenia grzewczego) 
 
 
Przeznaczenie nabywanych wyrobów : cele opałowe 
 
…..........................................................  
(ilość nabywanych wyrobów) 
 
…............................................................ 
( dotyczy faktury) 
 
Oświadczam, że nabywany od UNI-LUX Sp. z o.o. (dalej: SPRZEDAWCA) wyrób o nazwie handlowej 
TOSAINE 20L kod CN2710 19 25 będzie w całości przeznaczony do celów opałowych uprawniających do 
zastosowania obniżonej stawki akcyzy. 
 
Oświadczam, że znane mi są konsekwencje niespełnienia powyższych wymagań oraz innych wymogów 
określonych ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, dalej: 
Ustawa) , w szczególności ryzyko nałożenia na mnie podatku w wysokości określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 
Ustawy w wysokości około 1822.00 zł za 1000 litrów zakupionego produktu. 
 
 
…....................................................  
Data i miejsce złożenia zamówienia 
 
 
…....................................................  
Czytelny podpis składającego zamówienie /odbierającego/ 
 
 
SPRZEDAWCY okazano dokument tożsamości składającego zamówienie 
 
 
Potwierdzam podpis i dokument odbierającego 
 
 
.......................................................................... 

( podpis SPRZEDAWCY) 



Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 
 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 

............. Jan Kowalski ...................................................................................................................................  
(imię i nazwisko kupującego)  
 

..............11111111111...............................................................................................................................  
(PESEL) 

….............ul. Złota 1 m. 1, 00-000 Warszawa ......................................................................... 
(adres zameldowania nabywcy) 
 

…....................... j .w. .............................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania jeżeli inny od adresu zameldowania) 
 

….................... j .w.................................................................................................................................................. 
( miejsce- adres zainstalowanego urządzenia grzewczego) 
 

…....................... 1 szt. ........................................................................................................................................... 
(liczba urządzeń grzewczych) 
 

…..................... Corona RX 2485, 2,4 kW........................................................................................... 
(typ, rodzaj i moc urządzenia grzewczego) 
 
 
Przeznaczenie nabywanych wyrobów : cele opałowe 
 

…................. 1 ............................... szt. 
(ilość nabywanych wyrobów) 
 
…............................................................ 
( dotyczy faktury) 
 
Oświadczam, że nabywany od UNI-LUX Sp. z o.o. (dalej: SPRZEDAWCA) wyrób o nazwie handlowej 
TOSAINE 20L kod CN2710 19 25 będzie w całości przeznaczony do celów opałowych uprawniających do 
zastosowania obniżonej stawki akcyzy. 
 
Oświadczam, że znane mi są konsekwencje niespełnienia powyższych wymagań oraz innych wymogów 
określonych ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, dalej: 
Ustawa) , w szczególności ryzyko nałożenia na mnie podatku w wysokości określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 
Ustawy w wysokości około 1822.00 zł za 1000 litrów zakupionego produktu. 
 
 

…..........01.01.2021 Warszawa..................  
Data i miejsce złożenia zamówienia 
 

…........... Jan Kowalski ...............  
Czytelny podpis składającego zamówienie /odbierającego/ 
 
 
SPRZEDAWCY okazano dokument tożsamości składającego zamówienie 
Potwierdzam podpis i dokument odbierającego 
 
 
.......................................................................... 

( podpis SPRZEDAWCY) 


	NOWE Oświadczenie(zamówienie) Paliwo Prywatny 17.11.2021
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