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1.

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 775, z późn. zm.) reguluje m.in. zasady wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego
biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić
działalność gospodarczą w powyższym zakresie są zobowiązani do uzyskania wpisu
do rejestru podmiotów sprowadzających prowadzonego przez Prezesa Agencji
Rynku Rolnego. Ustawa reguluje ponadto warunki przeprowadzania przez ARR
kontroli

działalności

wykonywanej

przez

podmioty

sprowadzające,

zakres

sprawozdań okresowych oraz zasady ich składania, a także wysokość i tryb
wymierzania kar pieniężnych.
2.

Akty prawne

− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 775, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 457,
z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1728, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1088);
− Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752,
z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 783, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);
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− Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 893);
− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.
poz. 613, z późn. zm.);
− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
(Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).
3.

Podstawowe skróty i definicje

ARR – Agencja Rynku Rolnego
OT ARR – Oddział Terenowy ARR
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców
NCW – Narodowy Cel Wskaźnikowy
SKT OT ARR – Sekcja Kontroli Technicznych w OT ARR
URE – Urząd Regulacji Energetyki
Bioetanol – alkohol etylowy wytwarzany z biomasy, w tym bioetanol zawarty
w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym; za biomasę do
wytwarzania bioetanolu nie uznaje się alkoholu etylowego zawierającego powyżej
96% objętościowo alkoholu.
Biokomponenty – bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy,
czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan,
sprężony

biometan

oraz

biowodór,

które

są

wytworzone

z

biomasy

z przeznaczeniem do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych.
Działalność regulowana – działalność gospodarcza w zakresie importu lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.
Certyfikat – dokument wydawany przez jednostkę certyfikującą uprawniający
podmiot certyfikowany do stosowania uznanego systemu certyfikacji.
Jednostka certyfikująca – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który, działając na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach uznanego systemu certyfikacji, ma prawo
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wydawania certyfikatów podmiotom certyfikowanym, wpisany do rejestru jednostek
certyfikujących prowadzonego przez Prezesa ARR.
Podmiot certyfikowany – podmiot, który zgodnie z uznanym systemem certyfikacji
uzyskał certyfikat.
Podmiot sprowadzający – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wykonujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, wpisany do rejestru
podmiotów sprowadzających prowadzonego przez Prezesa ARR.
Za

podmiot

sprowadzający

uznaje

się

również

przedsiębiorcę

z

państw

członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który czasowo świadczy
usługi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie importu lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.
Rejestr podmiotów sprowadzających – rejestr przedsiębiorców wykonujących
działalność regulowaną w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego
biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej, prowadzony przez Prezesa ARR i publikowany na
stronie internetowej ARR.
Rozporządzanie – dokonywanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.
Skład podatkowy – miejsce wskazane w zezwoleniu wydanym przez właściwego
naczelnika urzędu celnego, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane,
magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane,
lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy.
Uznany system certyfikacji – system certyfikacji gwarantujący spełnienie kryteriów
zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b - 28bc ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zatwierdzony przez Komisję
Europejską w drodze decyzji.
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4.

Uczestnicy mechanizmu

4.1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, zamierzający wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalność regulowaną.
4.2. Przedsiębiorca z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który zamierza czasowo świadczyć usługi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie działalności regulowanej.
5. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego
i

organizacji

niektórych

rynków

rolnych

przedsiębiorcy,

którzy

zamierzają

uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez ARR, są zobowiązani do
zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP).
Formularz

rejestracyjny

WPR_P1_f1

oraz

szczegółowe

zasady

rejestracji

zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl.
6. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających
6.1.

O

wpis

do

rejestru

podmiotów

sprowadzających

może

ubiegać

się

przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
1) jest zarejestrowany w CRP,
2) dysponuje odpowiednimi warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe
wykonywanie działalności gospodarczej, w tym obiektami budowlanymi,
w szczególności w przypadku gdy odrębne przepisy nakładają na podmiot
sprowadzający obowiązek prowadzenia składu podatkowego;
3) prowadzi dokumentację dotyczącą importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego
oraz sprzedaży lub zbycia w innej formie biokomponentów;
4) posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, o ile taki obowiązek
wynika z odrębnych przepisów;
5) rozporządza biokomponentami spełniającymi wymagania jakościowe, określone
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
6.2. Wpis do rejestru podmiotów sprowadzających może uzyskać przedsiębiorca,
który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
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wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku przedsiębiorcy
będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – którego odpowiednio członkowie
zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania nie były karane za te
przestępstwa.
6.3. Przedsiębiorca spełniający wymagania określone w pkt 6.1. i 6.2., w celu
uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających, jest zobowiązany do
złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku o wpis do rejestru podmiotów
sprowadzających stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków, zwanego
dalej wnioskiem podmiotu sprowadzającego.
6.4. Do wniosku podmiotu sprowadzającego należy dołączyć:
1) Oświadczenie podmiotu sprowadzającego stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszych warunków,
2) Oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego stanowiące załącznik
nr 3 do niniejszych warunków,
W przypadku przedsiębiorcy będącego:
− osobą

fizyczną

prowadzącą

działalność

regulowaną,

oświadczenie

o niekaralności podmiotu sprowadzającego składa właściciel firmy,
− osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o niekaralności
podmiotu sprowadzającego składają odpowiednio członkowie zarządu albo
osoby uprawnione do jego reprezentowania.
Przedmiotowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
3) dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej, zgodnie z pkt 6.5.
W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca
powinien dołączyć do wniosku podmiotu sprowadzającego oryginał dowodu
wpłaty.

W

innych

przedsiębiorca
uprawnionego

przypadkach

dołącza

(forma

oświadczenie

przedstawiciela

banku

bezgotówkowa,

sporządzone
realizującego

i

np.

przelew)

podpisane

zlecenie

lub

przez
wydruk

potwierdzenia przelewu.
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6.5. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie
na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem
rejestru podmiotów sprowadzających, podlega opłacie skarbowej w następującej
wysokości:
Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej

Stawka opłaty
skarbowej

Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających

616 zł

Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów sprowadzających, jeżeli dotyczy
ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej

308 zł

Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru podmiotów sprowadzających

10 zł

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy –
Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, Al. Solidarności 90, 01-003
Warszawa, albo na jego rachunek bankowy nr: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
z dopiskiem określającym czynność urzędową, np. “Opłata skarbowa: Wpis do
rejestru podmiotów sprowadzających”.
Przedsiębiorca, w formie pisemnego podania, może żądać od ARR zwrotu oryginału
dowodu zapłaty opłaty skarbowej.
Jeżeli przedsiębiorca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo jej wniesienia
Prezes ARR nie dokona czynności urzędowej, wówczas na podstawie wniosku
skierowanego do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział
Budżetowo-Księgowy, może zażądać zwrotu opłaty skarbowej w całości, bądź
części.
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przedsiębiorca lub podmiot sprowadzający
jest zobowiązany dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty
skarbowej w wysokości 17 zł.
6.6. Formularz wniosku podmiotu sprowadzającego oraz formularze oświadczeń,
o których mowa w pkt 6.4., można uzyskać poprzez:
1) bezpośredni odbiór w Centrali ARR lub OT ARR,
2) wydruk ze strony internetowej ARR: www.arr.gov.pl.
6.7. Wypełniony wniosek podmiotu sprowadzającego wraz z oświadczeniami oraz
dowodem wniesienia opłaty skarbowej, o których mowa w pkt 6.4., należy złożyć
bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR w Warszawie lub przesłać listem
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poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ARR: ul. Karolkowa 30, 01-207
Warszawa.
6.8. ARR dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonego wniosku podmiotu
sprowadzającego.

Sprawdzana

jest

zgodność

złożonego

wniosku

podmiotu

sprowadzającego z wymaganiami określonymi w pkt 6.3., 6.4. i 6.5.
6.9. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku podmiotu sprowadzającego lub
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.4., braków formalno-prawnych lub
w

przypadku

gdy

do

wniosku

podmiotu

sprowadzającego

nie

dołączono

ww. oświadczeń, ARR niezwłocznie przesyła do przedsiębiorcy wezwanie do ich
uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powyższe dokumenty powinny
zostać uzupełnione w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
6.10. W przypadku, gdy:
− przedsiębiorca nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we
wniosku podmiotu sprowadzającego lub w oświadczeniach, o których mowa
w pkt 6.4., z zachowaniem 7-dniowego terminu, lub
− mimo terminowego uzupełniania braków formalno-prawnych, wniosek podmiotu
sprowadzającego lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6.4., nadal nie
spełniają wymogów, lub
− przedsiębiorca nie dołączy oświadczeń, o których mowa w pkt 6.4.,
Prezes ARR pozostawia wniosek podmiotu sprowadzającego bez rozpoznania.
7. Odmowa wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
7.1. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, odmówi wpisu do rejestru
podmiotów sprowadzających w przypadku, gdy:
1) w stosunku do przedsiębiorcy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące
wykonywania działalności regulowanej,
2) w stosunku do podmiotu sprowadzającego Prezes ARR wydał decyzję o zakazie
wykonywania działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie
wniosku podmiotu sprowadzającego, z powodu:
a) nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności
regulowanej w wyznaczonym przez Prezesa ARR terminie, tj.:
− niedysponowania odpowiednimi warunkami technicznymi umożliwiającymi
prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej, w tym obiektami
budowlanymi, w szczególności w przypadku gdy odrębne przepisy
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nakładają na podmiot sprowadzający obowiązek prowadzenia składu
podatkowego,
dokumentacji

− nieprowadzenia

dotyczącej

importu

lub

nabycia

wewnątrzwspólnotowego oraz sprzedaży lub zbycia w innej formie
biokomponentów,
− nieposiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, o ile taki
obowiązek wynika z odrębnych przepisów,
− rozporządzania

biokomponentami

niespełniającymi

wymagań

jakościowych, określonych w ustawie o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych,
b) złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym:
− oświadczenia, że w chwili składania wniosku podmiotu sprowadzającego
nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne,
− oświadczenia

podmiotu

sprowadzającego,

o

którym

mowa

w pkt 6.4. ppkt 1),
− oświadczenia o niekaralności podmiotu sprowadzającego, o którym mowa
w pkt 6.4. ppkt 2),
c) ukarania podmiotu sprowadzającego za przestępstwo skarbowe, przestępstwo
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu,
a w przypadku podmiotu sprowadzającego będącego osobą prawną lub
jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną – którego odpowiednio członkowie zarządu albo
osoby

uprawnione

do jego reprezentowania zostały

ukarane za te

przestępstwa.
7.2. Decyzja, o której mowa w pkt 7.1., zostanie wydana w terminie 7 dni od dnia
wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku podmiotu
sprowadzającego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 6.4.
8. Wpis do rejestru podmiotów sprowadzających
8.1. W przypadku, gdy wniosek podmiotu sprowadzającego oraz oświadczenia,
o których mowa w pkt 6.4., spełniają wymogi, o których mowa w pkt 6.3. i 6.4.,
Prezes ARR dokonuje wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających.
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8.2. Wpis do rejestru podmiotów sprowadzających dokonywany jest w terminie 7 dni
od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku podmiotu
sprowadzającego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 6.4.
8.3. Do rejestru podmiotów sprowadzających wpisywane są następujące dane:
1) oznaczenie firmy podmiotu sprowadzającego, jego siedziby, adres oraz inne
dane teleadresowe,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu sprowadzającego oraz numer
identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), jeżeli został nadany,
3) określenie:
a) rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej,
b) miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej.
8.4. Rejestr podmiotów sprowadzających jest jawny, z wyłączeniem innych danych
teleadresowych.
8.5. Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających, Prezes ARR
wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o jego wpisie do rejestru podmiotów
sprowadzających.
9. Aktualizacja danych w rejestrze podmiotów sprowadzających
9.1. Podmiot sprowadzający jest zobowiązany do informowania Prezesa ARR
o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu
albo zawieszeniu wykonywania działalności regulowanej.
9.2. Informacja o zmianie danych powinna zostać przesłana do Prezesa ARR
w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreślenia z rejestru
podmiotów sprowadzających.
Informację należy złożyć zgodnie z pkt 6.3. – 6.5. z zaznaczeniem na wniosku
podmiotu sprowadzającego, że jest to aktualizacja danych.
9.3. W zależności od zakresu zgłaszanych zmian danych w rejestrze, podmiot
sprowadzający jest zobowiązany do wniesienia opłaty skarbowej, na zasadach
określonych w pkt 6.5., z zastrzeżeniem pkt. 9.4.
Dokument potwierdzający wpłatę opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku
podmiotu sprowadzającego aktualizującego wpis w rejestrze.
9.4. Opłata skarbowa nie jest wymagana w przypadku, gdy podmiot sprowadzający
zgłasza zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej lub zmianę danych
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osobowych, tj.: imienia i nazwiska, lub nazwy podmiotu sprowadzającego, NIP-u,
REGON-u, adresu siedziby, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji.
9.5. Do wniosku podmiotu sprowadzającego aktualizującego wpis w rejestrze
podmiotów sprowadzających stosuje się odpowiednio pkt 6.4. – 6.10.
9.6. W przypadku, gdy wniosek podmiotu sprowadzającego aktualizujący wpis
w rejestrze podmiotów sprowadzających oraz oświadczenia, o których mowa
w pkt 6.4., spełniają wymogi, o których mowa w pkt 6.3. i 6.4., Prezes ARR dokonuje
wpisu aktualnych danych do rejestru podmiotów sprowadzających.
9.7. Wpis aktualnych danych do rejestru podmiotów sprowadzających dokonywany
jest w terminie 7 dni od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego
wniosku podmiotu sprowadzającego aktualizującego wpis w rejestrze podmiotów
sprowadzających wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 6.4.
9.8.

Po

dokonaniu

wpisu

aktualnych

danych

w

rejestrze

podmiotów

sprowadzających, Prezes ARR wydaje zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze
podmiotów sprowadzających.
10. Kontrole
10.1. Prezes ARR jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prowadzonej przez
podmiot sprowadzający działalności regulowanej.
10.2. ARR zawiadamia podmiot sprowadzający o zamiarze wszczęcia kontroli i jej
zakresie. Rozpoczęcie kontroli nastąpi nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie późnej
niż po upływie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez podmiot
sprowadzający.
10.3. Kontrole są przeprowadzane przez pracowników SKT OT ARR na podstawie
pisemnego upoważnienia Prezesa ARR oraz po okazaniu legitymacji służbowej.
10.4. Pracownicy, o których mowa w pkt 10.3., są uprawnieni do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność regulowana,
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.
10.5. Kontrole są przeprowadzane w obecności podmiotu sprowadzającego lub
osoby przez niego upoważnionej.
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10.6. Z przeprowadzonej kontroli pracownicy, o których mowa w pkt 10.3.,
sporządzają protokół z kontroli zawierający m.in. wnioski i zalecenia oraz informację
o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Protokół jest sporządzany w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostanie u kontrolowanego.
10.7. Kontrolowany podmiot sprowadzający w terminie 7 dni od dnia doręczenia
protokołu ma prawo wniesienia zastrzeżeń co do jego treści. Zastrzeżenia wnosi się
do Dyrektora OT ARR nadzorującego przeprowadzenie kontroli, właściwego ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu sprowadzającego (adresy
OT ARR dostępne są na stronie internetowej ARR).
11. Zakaz wykonywania działalności regulowanej
11.1. W przypadku, gdy podmiot sprowadzający:
1) nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności
regulowanej, o których mowa w pkt 6.1. ppkt 2), 3), 4) lub 5), w terminie
określonym w wezwaniu do usunięcia naruszeń,
2) złożył niezgodne ze stanem faktycznym:
a) oświadczenie, że w chwili składania wniosku podmiotu sprowadzającego nie
zalegał z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia
społeczne,
b) oświadczenie podmiotu sprowadzającego, o którym mowa w pkt 6.4. ppkt 1),
c) oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego, o którym mowa
w pkt 6.4. ppkt 2),
3) przestał spełniać warunek, o którym mowa w pkt 6.2.,
Prezes

ARR

zakazuje

podmiotowi

sprowadzającemu,

w

drodze

decyzji

administracyjnej, wykonywania działalności regulowanej .
11.2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w pkt 11.1., Prezes ARR z urzędu
wykreśla wpis w rejestrze podmiotów sprowadzających.
11.3. W okresie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w pkt 11.1., Prezes
ARR odmówi podmiotowi sprowadzającemu dokonania ponownego wpisu do rejestru
podmiotów sprowadzających.
12. Wykreślenie wpisu w rejestrze podmiotów sprowadzających
12.1. Wpis w rejestrze podmiotów sprowadzających może zostać wykreślony:
1)

na pisemny wniosek podmiotu sprowadzającego,

2)

z urzędu – w przypadku opisanym w pkt 11.2. i 12.3.
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12.2. W przypadku, gdy podmiot sprowadzający złoży w Centrali ARR pisemny
wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze podmiotów sprowadzających, Prezes ARR
bez zbędnej zwłoki wyda decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru podmiotów
sprowadzających. Podmiot sprowadzający do wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru
powinien dołączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej na
zasadach opisanych w pkt 6.5.
12.3. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, dokonuje z urzędu wykreślenia
wpisu w rejestrze podmiotów sprowadzających w przypadku, gdy podmiot
sprowadzający nie poinformował Prezesa ARR o zmianie danych zawartych
w rejestrze lub zrobił to po upływie terminu 14 dni od dnia ich zmiany.
13. Informacje przekazywane Prezesowi ARR przez podmioty sprowadzające
13.1. Sprawozdania kwartalne podmiotów sprowadzających
13.1.1. Podmiot sprowadzający jest zobowiązany do przekazywania Prezesowi ARR,
w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych
sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów na formularzu
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych warunków.
13.1.2. Sprawozdania kwartalne, o których mowa w pkt 13.1.1., powinny zawierać
informacje dotyczące:
1) ilości

i

rodzajów

importowanych

lub

nabytych

wewnątrzwspólnotowo

biokomponentów, ze wskazaniem:
a) biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego
rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych,
b) biokomponentów,

które

mogą

być

podwójnie

zaliczane

do

realizacji

Narodowego Celu Wskaźnikowego,
c) ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia
poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b,
2) dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem:
a) ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy
dostawcą nie jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy,
adresu oraz kraju pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent,
b) nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił
dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla
biokomponentu, wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy
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dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska
zawarła umowę, daty zawarcia tej umowy,
3) ilości

i

rodzajów

rozporządzonych

biokomponentów,

w

podziale

na

biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju
dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem:
a) nabywców tych biokomponentów,
b) poziomu

emisji gazów cieplarnianych

wyrażonego w gCO2eq/MJ

dla

biokomponentów,
c) biokomponentów,

które

mogą

być

podwójnie

zaliczane

do

realizacji

Narodowego Celu Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem surowców, z których
zostały wytworzone,
d) nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione
przez podmiot sprowadzający dowody potwierdzające spełnienie przez
biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy
dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska
zawarła umowę, daty zawarcia tej umowy,
e) nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła podmiotowi sprowadzającemu
certyfikat, wraz z numerem tego certyfikatu,
4) kosztów zakupu poszczególnych rodzajów importowanych

lub nabytych

wewnątrzwspólnotowo biokomponentów.
13.1.3. Formularz sprawozdania kwartalnego podmiotu sprowadzającego został
udostępniony na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
13.2. Informacje o otrzymaniu certyfikatu
13.2.1. Podmiot sprowadzający jest zobowiązany do przekazania Prezesowi ARR
pisemnej informacji o otrzymaniu certyfikatu w terminie 14 dni od dnia jego
otrzymania.
13.2.2. Informację, o której mowa w pkt 13.2.1., należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych warunków, który został udostępniony na
stronie internetowej www.arr.gov.pl.
14. Kary pieniężne
14.1. W przypadku, gdy:
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1)

przedsiębiorca importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo biokomponenty,
a następnie rozporządza nimi, bez wpisu do rejestru – podlega karze
pieniężnej w wysokości 5 000 zł,

2)

podmiot sprowadzający utrudnia czynności kontrolne pracownikom SKT OT
ARR – podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł,

3)

podmiot

sprowadzający

nie

przekazał

Prezesowi

ARR

w

terminie

sprawozdania kwartalnego podmiotu sprowadzającego lub podał w nim
nieprawdziwe dane – podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł,
4)

podmiot

sprowadzający

wystawia

dokument

potwierdzający

spełnienie

kryteriów zrównoważonego rozwoju na podstawie dokumentów, które nie
zostały wystawione:
a) w ramach uznanego systemu certyfikacji w innym niż Rzeczpospolita
Polska

państwie

członkowskim

Unii

Europejskiej,

w

państwie

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
b) w kraju trzecim, pod warunkiem że Unia Europejska zawarła z tym
krajem umowę, na mocy której uznaje się, że biomasa wytworzona
w tym kraju spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju
- podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł,
5)

podmiot sprowadzający nie przekazał Prezesowi ARR w terminie informacji
podmiotu sprowadzającego o otrzymaniu certyfikatu – podlega karze
pieniężnej w wysokości 5 000 zł.

14.2. Prezes ARR wymierza karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.
14.3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 14.1. ppkt 1), lub podmiot sprowadzający
jest zobowiązany wpłacić karę pieniężną na rachunek ARR wskazany w decyzji o jej
wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
14.4. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
14.5. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej w terminie, o którym mowa
w pkt 14.3., przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 14.1. ppkt 1), lub podmiot
sprowadzający jest zobowiązany do zapłacenia odsetek za okres od dnia
następującego po dniu upływu terminu, w którym należało dokonać wpłaty kary
pieniężnej na rachunek ARR, do dnia zapłaty, obliczonych na podstawie art. 56 §1
ustawy - Ordynacja podatkowa.
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14.6. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie, o którym mowa w pkt 14.3., podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
15. Dodatkowe informacje
15.1. Biokomponenty mogą być zaliczone na poczet realizacji NCW, wyłącznie
wtedy, gdy:
1) spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b – 28bc ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
2) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku zapewnienia,
aby udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu
w 2020 r. wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.
15.2. Dokumentem potwierdzającym, że wskazana w nim ilość biokomponentów
spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b – 28bc ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest poświadczenie,
tj. dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub umowę, o której
mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2 ww. ustawy 1.
16. Podsumowanie
Warunki nie stanowią przepisów prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny.
W przypadku zmian w przepisach krajowych ARR zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian do niniejszych warunków.
W

sprawach

dotyczących

działalności

podmiotów

sprowadzających,

nieuregulowanych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej
17. Załączniki
Załącznik nr 1 – Wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających
Załącznik nr 2 – Oświadczenie podmiotu sprowadzającego
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego
Załącznik nr 4 – Informacja podmiotu sprowadzającego o otrzymaniu certyfikatu
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

1

Umowa zawarta pomiędzy Unią Europejską a krajem trzecim, na mocy której uznaje się, że biomasa wytworzona w tym kraju
spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju.
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Wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających
Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Strona 1 z 4
Wersja: 2.2
z dnia 29.08.2016

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR
*

Wniosek jest składany w celu 1:
-

uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających

-

aktualizacji danych zawartych w rejestrze podmiotów sprowadzających

przez1:
-

-

przedsiębiorcę zamierzającego prowadzić działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej
przedsiębiorcę zamierzającego czasowo świadczyć usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej

Podstawa prawna:

art. 12a ust. 1 lub 2 oraz art. 12e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 775, z późn. zm.);

CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu sprowadzającego

2. NIP

3. REGON

4. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu sprowadzającego
4.1 Ulica

4.2 Numer

4.3 Miejscowość
4.4 Kod pocztowy

-

4.5 Poczta

4.6 Województwo
5. Telefon
6. Faks
7. E - mail
8. Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w pkt 4)

1

- Należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” we właściwym polu;

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających

Strona 2 z 4
Wersja: 2.2

Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

z dnia
29.08.2016

Numer
..... / .....

CZĘŚĆ II - DANE DOTYCZĄCE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9. Miejsce wykonywania działalności
9.1 Ulica

9.2 Numer

9.3 Miejscowość
9.4 Kod pocztowy

-

9.5 Poczta

9.6 Województwo
10. Zakres i rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej
Zakres i rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej w ww. miejscu 2:
-

-

Import biokomponentów, a następnie rozporządzanie nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub
faktycznej:
-

bioetanol

-

węglowodory syntetyczne

-

biometanol

-

hydrorafinowany olej roślinny

-

biobutanol

-

bio propan-butan

-

ester

-

skroplony biometan

-

dimetyloeter

-

sprężony biometan

-

czysty olej roślinny

-

biowodór

Nabycie wewnątrzwspólnotowe biokomponentów, a następnie rozporządzanie nimi poprzez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej:
-

bioetanol

-

węglowodory syntetyczne

-

biometanol

-

hydrorafinowany olej roślinny

-

biobutanol

-

bio propan-butan

-

ester

-

skroplony biometan

-

dimetyloeter

-

sprężony biometan

-

czysty olej roślinny

-

biowodór

Uwaga! W przypadku, gdy działalność regulowana w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie
rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, jest wykonywana w większej liczbie miejsc, należy zrobić
kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do wniosku, wskazując w polu „Numer”, znajdującym się w prawym górnym rogu
nagłówka, kolejny numer oraz liczbę dołączanych stron wniosku (np. 1/2, 2/2).

2

- Należy zaznaczyć zakres i rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej poprzez wstawienie znaku „X” we właściwym polu;

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających
Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem
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Numer
..... / .....

CZĘŚĆ III – WSKAZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
SPROWADZAJĄCEGO 3
Uwaga! W celu wskazania wszystkich członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu sprowadzającego, należy zrobić
kserokopię niniejszej strony i po wypełnieniu pkt 11-23, dołączyć ją do wniosku wskazując w polu „Numer”, znajdującym się w prawym górnym rogu
nagłówka, kolejny numer oraz liczbę dołączanych stron wniosku (np. 1/2, 2/2).

11. Pełniona funkcja
12. Nazwisko rodowe
13. Nazwisko (w tym przybrane)
14. Imiona
15. PESEL
16. Numer paszportu lub innego
dokumentu stwierdzającego
tożsamość 4
17. Imię ojca
18. Imię matki
19. Nazwisko rodowe matki
20. Data urodzenia
21. Miejsce urodzenia
22. Obywatelstwo
23. Miejsce zamieszkania

3

4

- W przypadku podmiotu sprowadzającego będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego
biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, należy podać dane właściciela firmy. W przypadku
podmiotu sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, należy podać
dane odpowiednio wszystkich członków zarządu albo osób uprawnionych do jego reprezentowania;
- Należy wypełnić w przypadku, gdy zapytanie dotyczy osoby nieposiadającej numeru PESEL;

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających
Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem
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CZĘŚĆ IV – OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI
24. Oświadczenie podmiotu sprowadzającego
Oświadczam, że w chwili składania niniejszego wniosku nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia
społeczne.
25. Wymagane załączniki
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie podmiotu sprowadzającego stanowiące załącznik nr 2 do „Warunków uzyskania wpisu do rejestru
podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem” albo oświadczenie
o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego
biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej,
określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz spełniam warunki, o których
mowa w art. 12b pkt 1 i 3 oraz w art. 12c ust. 1 tej ustawy.”
2. Oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego 5 stanowiące załącznik nr 3 do „Warunków uzyskania wpisu do
rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem” albo
oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu.”
Przedmiotowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w związku z czym
przedsiębiorca składający to oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powinny również zawierać:
1) oznaczenie:
− firmy podmiotu sprowadzającego, jego siedziby i adresu,
− miejsca i daty złożenia oświadczenia;
2) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu sprowadzającego, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej
funkcji.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wpisie do rejestru działalności
regulowanej.

..............................................,
Miejscowość

5

........... - .............. - ....................
Data (dzień – miesiąc – rok)

.......................................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania podmiotu sprowadzającego ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

- W przypadku podmiotu sprowadzającego będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego

biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, oświadczenie o niekaralności podmiotu
sprowadzającego składa właściciel firmy. W przypadku podmiotu sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, przedmiotowe oświadczenie składają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego
reprezentowania.

Oświadczenie podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających Wersja: 2.2
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem
z dnia 29.08.2016

………….……………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………................……
(Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu sprowadzającego)

………………………………….…………………….
………………………………….…………………….
(Adres siedziby albo miejsca zamieszkania
podmiotu sprowadzającego)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających są
kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie
rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub
faktycznej, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz spełniam warunki, o których mowa w art. 12b pkt 1
i 3 oraz w art. 12c ust. 1 tej ustawy.

…………………………………..……..…………………..
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania podmiotu sprowadzającego
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru
podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad
wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja: 2.2

Numer2

z dnia
29.08.2016

..... / ......

………….……………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………................……
(Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu sprowadzającego)

………………………………….…………………….
………………………………….…………………….
(Adres siedziby albo miejsca zamieszkania
podmiotu sprowadzającego)

OŚWIADCZENIE
o niekaralności podmiotu sprowadzającego 1
Oświadczam, że nie byłem/-am karany/-a za przestępstwo skarbowe, przestępstwo
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu.
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………..……..…………………..
Podpis właściciela albo członka zarządu, albo osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu sprowadzającego ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji

1

2

– W przypadku podmiotu sprowadzającego będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub
faktycznej, niniejsze oświadczenie składa właściciel firmy. W przypadku podmiotu sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, niniejsze oświadczenie składają oddzielnie
odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania;
– Po wypełnieniu przedmiotowych oświadczeń, należy dołączyć je do wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających, wskazując
w polu „Numer” kolejny numer oraz liczbę wszystkich egzemplarzy oświadczeń (odpowiednio 1/3, 2/3, 3/3 itd.).

Informacja podmiotu sprowadzającego o otrzymaniu certyfikatu

Strona 1 z 1

Załącznik nr 4 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja: 2.2
z dnia 29.08.2016

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR
*

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 1c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 775,
z późn. zm.);

Termin przekazywania:

14 dni od dnia otrzymania certyfikatu

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu sprowadzającego

2. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu sprowadzającego

3. Numer ewidencyjny w rejestrze podmiotów sprowadzających

4. Dane jednostki certyfikującej, która wydała podmiotowi sprowadzającemu certyfikat
Nazwa lub imię i nazwisko
jednostki certyfikującej

Adres siedziby albo miejsca zamieszkania
jednostki certyfikującej

Nazwa uznanego systemu certyfikacji,
w ramach którego podmiot
sprowadzający otrzymał certyfikat

5. Dane dotyczące certyfikatu podmiotu sprowadzającego
Numer certyfikatu podmiotu
sprowadzającego

Data wydania certyfikatu

Okres ważności certyfikatu
(od - do)

Rodzaj działalności objętej certyfikacją

Rodzaj biokomponentów objętych certyfikacją

..............................................,
Miejscowość

........... - .............. - ....................
Data (dzień – miesiąc – rok)

.......................................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania podmiotu sprowadzającego ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR

*

SPRAWOZDANIE KWARTALNE PODMIOTU SPROWADZAJĄCEGO1
złożone za

kwartał

roku

(należy podać rodzaj biokomponentu)

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 775,
z późn. zm.);

Termin przekazywania:

do 45 dni po zakończeniu kwartału, za który składane jest sprawozdanie;

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu sprowadzającego

2. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu sprowadzającego

3. Numer ewidencyjny w rejestrze podmiotów sprowadzających

1

- Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego należy wypełnić oddzielnie dla każdego rodzaju zaimportowanego lub nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

II. ILOŚĆ ZAIMPORTOWANEGO BIOKOMPONENTU
4. Ilość zaimportowanego biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, który nie uprawnia do jego podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego

Lp.

Nazwa i adres siedziby
dostawcy biokomponentu

Nazwa i adres siedziby
wytwórcy biokomponentu

Miejsce wytworzenia
biokomponentu

(w tym kraj wykonywania działalności)

(w tym kraj) 2

(adres, w tym kraj)

Ilość zaimportowanego
biokomponentu
spełniającego kryteria
zrównoważonego
rozwoju
(t) 3

Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego
rozwoju przez zaimportowany biokomponent
Nazwa uznanego
systemu certyfikacji,
w ramach którego
wystawiono dokument

Nazwa i numer
dokumentu

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się
w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 2/1, 2/2, 2/3).
2

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą zaimportowanego biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;

3

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

4

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Komisja Europejska zawarła umowę na mocy której uznaje się, że biomasa wytworzona w tym kraju spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju;

Data zawarcia
umowy4

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

5. Ilość zaimportowanego biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, który uprawnia do jego podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego

Lp.

Nazwa i adres
siedziby dostawcy
biokomponentu
(w tym kraj wykonywania
działalności)

Nazwa i adres
siedziby wytwórcy
biokomponentu
(w tym kraj) 5

Miejsce wytworzenia
biokomponentu
(adres, w tym kraj)

Ilość
zaimportowanego
biokomponentu
spełniającego
kryteria
zrównoważonego
rozwoju
(t) 6

Surowce użyte do wytworzenia
zaimportowanego biokomponentu

Nazwa surowca

Ilość surowca
(t) 7

Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego
rozwoju przez zaimportowany biokomponent
Nazwa uznanego
systemu certyfikacji,
w ramach którego
wystawiono
dokument

Nazwa i numer
dokumentu

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się
w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 3/1, 3/2, 3/3).
5

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą zaimportowanego biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;

6

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

7

- Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

8

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Komisja Europejska zawarła umowę na mocy której uznaje się, że biomasa wytworzona w tym kraju spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju;

Data zawarcia
umowy8

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

6. Ilość zaimportowanego biokomponentu niespełniającego kryteriów zrównoważonego rozwoju
Lp.

Nazwa i adres siedziby
dostawcy biokomponentu

Nazwa i adres siedziby
wytwórcy biokomponentu

(w tym kraj wykonywania działalności)

(w tym kraj) 9

Miejsce wytworzenia biokomponentu
(adres, w tym kraj)

Ilość zaimportowanego
biokomponentu

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się
w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 4/1, 4/2, 4/3).
9

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą zaimportowanego biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;

10

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

(t) 10

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

III. ILOŚĆ NABYTEGO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO BIOKOMPONENTU
7. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, który nie uprawnia do jego podwójnego zaliczenia do realizacji
Narodowego Celu Wskaźnikowego

Lp.

Nazwa i adres siedziby
dostawcy biokomponentu
(w tym kraj wykonywania działalności)

Nazwa i adres siedziby
wytwórcy biokomponentu
(w tym kraj)

11

Miejsce wytworzenia
biokomponentu
(adres, w tym kraj)

Ilość nabytego
wewnątrzwspólnotowo
biokomponentu
spełniającego kryteria
zrównoważonego rozwoju
(t) 12

Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego
rozwoju przez nabyty wewnątrzwspólnotowo biokomponent
Nazwa uznanego systemu
certyfikacji, w ramach
którego wystawiono
dokument

Nazwa i numer
dokumentu

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się
w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 5/1, 5/2, 5/3).
11

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;

12

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

13

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Komisja Europejska zawarła umowę na mocy której uznaje się, że biomasa wytworzona w tym kraju spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju;

Data zawarcia
umowy13

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 6 / …

Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

8. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, który uprawnia do jego podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego
Celu Wskaźnikowego

Lp.

Nazwa i adres
siedziby dostawcy
biokomponentu
(w tym kraj wykonywania
działalności)

Nazwa i adres
siedziby wytwórcy
biokomponentu
(w tym kraj)

14

Miejsce wytworzenia
biokomponentu
(adres, w tym kraj)

Ilość nabytego
wewnątrzwspólnotowo
biokomponentu
spełniającego kryteria
zrównoważonego
rozwoju
(t) 15

Surowce użyte do wytworzenia
nabytego wewnątrzwspólnotowo
biokomponentu

Nazwa surowca

Ilość surowca
(t) 16

Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów
zrównoważonego rozwoju przez nabyty wewnątrzwspólnotowo
biokomponent
Nazwa uznanego
systemu certyfikacji,
w ramach którego
wystawiono dokument

Nazwa i numer
dokumentu

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się
w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 6/1, 6/2, 6/3).

14

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;

15

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

16

- Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

17

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Komisja Europejska zawarła umowę na mocy której uznaje się, że biomasa wytworzona w tym kraju spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju;

Data zawarcia
umowy17

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 7 / …

Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

9. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu niespełniającego kryteriów zrównoważonego rozwoju

Lp.

Nazwa i adres siedziby dostawcy biokomponentu

Nazwa i adres siedziby wytwórcy biokomponentu

Miejsce wytworzenia biokomponentu

(w tym kraj wykonywania działalności)

(w tym kraj) 18

(adres, w tym kraj)

Ilość nabytego
wewnątrzwspólnotowo
biokomponentu
(t) 19

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się
w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 7/1, 7/2, 7/3).
18

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;

19

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 8 / …

Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

IV. ILOŚĆ ZAIMPORTOWANEGO BIOKOMPONENTU, KTÓRYM PODMIOT SPROWADZAJĄCY ROZPORZĄDZIŁ POPRZEZ
DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ
10. Ilość zaimportowanego biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, nieuprawniającego do
podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, którym podmiot sprowadzający rozporządził poprzez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej
Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego podmiot sprowadzający wystawił
dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponent kryteriów zrównoważonego rozwoju
Nazwa jednostki certyfikującej, która wystawiła certyfikat podmiotowi sprowadzającemu
Numer certyfikatu podmiotu sprowadzającego

Lp.

Biokomponent, którym podmiot sprowadzający
rozporządził poprzez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej
Ilość biokomponentu
(t)

20

Poziom emisji gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ) 21

Dane nabywcy zaimportowanego biokomponentu

Nazwa lub
imię i nazwisko

Adres siedziby
lub miejsca zamieszkania

NIP

Suma:
Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela albo rozporządzenia zaimportowanym biokomponentem poprzez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej w ramach kilku uznanych systemów certyfikacji, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją
do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 8/1, 8/2, 8/3).
20

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

21

- Należy podać zgodnie z dokumentacją potwierdzającą spełnienie przez biokomponent kryteriów zrównoważonego rozwoju;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 9 / …

Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

11. Ilość zaimportowanego biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, uprawniającego do podwójnego
zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, którym podmiot sprowadzający rozporządził poprzez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej
Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego podmiot sprowadzający
wystawił dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponent kryteriów
zrównoważonego rozwoju
Nazwa jednostki certyfikującej, która wystawiła certyfikat podmiotowi
sprowadzającemu
Numer certyfikatu podmiotu sprowadzającego
Biokomponent, którym podmiot
sprowadzający rozporządził poprzez
dokonanie jakiejkolwiek czynności
prawnej lub faktycznej
Lp.

Ilość
biokomponentu
(t)

22

Poziom emisji
gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ)

Surowce użyte do wytworzenia
zaimportowanego biokomponentu

Nazwa surowca

Ilość surowca
(t) 24

Dane nabywcy zaimportowanego biokomponentu

Nazwa lub
imię i nazwisko

Adres siedziby lub
miejsca zamieszkania

NIP

23

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela albo rozporządzenia zaimportowanym biokomponentem poprzez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej w ramach kilku uznanych systemów certyfikacji, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją
do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 9/1, 9/2, 9/3).
22

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

23

- Należy podać zgodnie z dokumentacją potwierdzającą spełnienie przez biokomponent kryteriów zrównoważonego rozwoju;

24

- Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 10 / …

Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

12. Ilość zaimportowanego biokomponentu niespełniającego kryteriów zrównoważonego rozwoju, którym podmiot
sprowadzający rozporządził poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej

Lp.

Ilość biokomponentu, którym
podmiot sprowadzający
rozporządził poprzez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub
faktycznej
(t) 25

Dane nabywcy zaimportowanego biokomponentu

Nazwa lub imię i nazwisko

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania

NIP

Suma:
Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do
sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 10/1, 10/2, 10/3).
25

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 11 / …

Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

V. ILOŚĆ NABYTEGO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO BIOKOMPONENTU, KTÓRYM PODMIOT SPROWADZAJĄCY
ROZPORZĄDZIŁ POPRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ
13. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju,
nieuprawniającego do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, którym podmiot sprowadzający
rozporządził poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej
Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego podmiot sprowadzający wystawił
dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponent kryteriów zrównoważonego rozwoju
Nazwa jednostki certyfikującej, która wystawiła certyfikat podmiotowi sprowadzającemu
Numer certyfikatu podmiotu sprowadzającego

Lp.

Biokomponent, którym podmiot sprowadzający
rozporządził poprzez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej
Ilość biokomponentu
(t)

26

Poziom emisji gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ)

27

Dane nabywcy nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu
Nazwa lub
imię i nazwisko

Adres siedziby
lub miejsca zamieszkania

NIP

Suma:
Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela albo rozporządzenia nabytym wewnątrzwspólnotowo biokomponentem poprzez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej w ramach kilku uznanych systemów certyfikacji, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu
dołączyć ją do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 11/1, 11/2, 11/3).
26

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

27

- Należy podać zgodnie z dokumentacją potwierdzającą spełnienie przez biokomponent kryteriów zrównoważonego rozwoju;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

14. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, uprawniającego
do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, którym podmiot sprowadzający rozporządził
poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej
Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego podmiot sprowadzający
wystawił dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponent kryteriów
zrównoważonego rozwoju
Nazwa jednostki certyfikującej, która wystawiła certyfikat podmiotowi
sprowadzającemu
Numer certyfikatu podmiotu sprowadzającego

Biokomponent, którym podmiot
sprowadzający rozporządził poprzez Surowce użyte do wytworzenia nabytego
Dane nabywcy nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu
dokonanie jakiejkolwiek czynności
wewnątrzwspólnotowo biokomponentu
prawnej lub faktycznej
Lp.
Ilość
biokomponentu
(t) 28

Poziom emisji
gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ)

Nazwa surowca

Ilość surowca
(t) 30

Nazwa lub
imię i nazwisko

Adres siedziby lub
miejsca zamieszkania

NIP

29

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela albo rozporządzenia nabytym wewnątrzwspólnotowo biokomponentem poprzez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej w ramach kilku uznanych systemów certyfikacji, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu
dołączyć ją do sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 12/1, 12/2, 12/3).

28

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

29

- Należy podać zgodnie z dokumentacją potwierdzającą spełnienie przez biokomponent kryteriów zrównoważonego rozwoju;

30

- Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

15. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu niespełniającego kryteriów zrównoważonego rozwoju, którym
podmiot sprowadzający rozporządził poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej

Lp.

Ilość biokomponentu, którym
podmiot sprowadzający rozporządził
poprzez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej
(t) 31

Dane nabywcy nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu

Nazwa lub imię i nazwisko

Adres siedziby
lub miejsca zamieszkania

NIP

Suma:
Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do
sprawozdania, wskazując w polu "Strona", znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 13/1, 13/2, 13/3).
31

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 14

Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja 2.2
z dnia 29.08.2016

VI. KOSZT ZAKUPU ZAIMPORTOWANEGO LUB NABYTEGO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO BIOKOMPONENTU WSKAZANEGO
W CZĘŚCI II ORAZ CZĘSCI III32
Koszt zakupu zaimportowanego biokomponentu

tys. zł

Koszt zakupu nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu

tys. zł

Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby
sporządzającej sprawozdanie

-

Miejscowość

32

dzień

miesiąc

rok

- Należy wykazać wartość netto (bez podatku VAT) oraz bez zapłaconego podatku akcyzowego.

Podpis osoby / osób uprawnionej / uprawnionych
do reprezentowania podmiotu sprowadzającego ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

