
OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany………………...................................................................................................... zamieszkały w  
                                                                                                               (imię i nazwisko) 
 

..................................................................................., ……..-…………… ………………………………………... 
                                      (miejscowość)                                            (kod pocztowy)                                       (poczta) 

 

oświadczam, co następuje:                
 

 

1. Posiadam gospodarstwo rolne i jestem (właściwe podkreślić): 

a) podatnikiem podatku rolnego, 

b) podatnikiem podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

 

2. Zakupiony nawóz wapniowy (ilość w tonach): 

odm. 09 (min. 20% CaO):...........……….. wg dow. wyd.………...........................…………………........................ 

odm. 07 (min. 47% CaO):......................... wg dow. wyd. ………..………………………........................................ 

odm. 05 (min. 47% CaO): ..................….. wg dow. wyd. ………..………………………............…........................ 

przeznaczy do stosowania jako nawóz, paszę lub dodatek (surowiec) do pasz w prowadzonym przez siebie 

gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 

 
 

3. Zakupiony środek poprawiający właściwości gleby (ilość w tonach): 

 INOVIT – 35 CaO (min. 40% CaO):...…………... wg dow. wyd. ……………………..…………...................... 

 INOVIT – 25 CaO (min. 40% CaO):...……….….. wg dow. wyd. ……………………..…………...................... 

przeznaczy do stosowania podobnie jak nawóz wapniowy, jako paszę lub dodatek (surowiec) do pasz w 

prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 
 

 

4. Upoważniam Zakład Usługowo-Handlowy “RODAM” Sp. z o.o., ul. Batkowska 5, 88-100 Inowrocław do 
wystawienia faktur VAT bez mojego podpisu. 
 

 
5. Upoważniam Zakład Usługowo-Handlowy “INOWAP” Sp. z o.o., ul. Batkowska 5, 88-100 Inowrocław do 

wystawienia faktur VAT bez mojego podpisu. 
 

 

6. Upoważniam P.H.U. “MAGOT” Magdalena Lewandowska, ul. Wierzbińskiego 126, 88-100 Inowrocław do 

wystawienia faktur VAT bez mojego podpisu. 
 

 

7. Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od działów specjalnych  

produkcji rolnej, a nabywany towar będzie przeznaczony do stosowania jako nawóz, pasza lub dodatek 

(surowiec) do pasz w prowadzonym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 
 

 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie realizacji zakupu w/w produktów 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

 

……………………………….......................                       ......................……………………………….. 
                            miejscowość i data                                                                                  podpis rolnika /właściciela/ 



Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Finansów 

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów 

z dnia 22.12.2010 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 

(wyciąg) 

 

§7 
 

Ust. 4. Obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego 

nabycia i importu: 

 

7) nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy 

- wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą 

jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.        

 

Ust. 5. Przepis ust. 4 stosuje się: 

1) do dostawy – pod warunkiem, że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest 

podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a 
nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym 

przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.      

 

Ust. 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać również: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną albo nazwę oraz adres siedziby 

nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej; 

2) określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych w ust. 4; 

3) datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.              

 
 

 

Obowiązek informacyjny – RODO 

 

 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

- Zakład Usługowo-Handlowy ,,RODAM’’ Sp. z o.o., ul. Batkowska 5, 88-100 Inowrocław. 

- Zakład Usługowo-Handlowy ,,INOWAP’’ Sp. z o.o., ul. Batkowska 5, 88-100 Inowrocław. 

- P.H.U. ,,MAGOT’’ Magdalena Lewandowska, ul. Wierzbińskiego 126, 88-100 Inowrocław. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów kupna towarów i usług oferowanych przez 

Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO), 

b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i 

przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych), 

c) dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej, 

d) ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO), 

e) tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora). 

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a 

Administratorem, przez okres niezbędny do wykonania realizacji zamówień, a także przez okres wymagany 

przepisami prawa podatkowego. 

4. W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają 

Państwo prawo takiej zgody nie wyrazić, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej wycofania. 

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa danych, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. 

 

 


