
Pouczenie

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.   przysługuje:  

1. W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:
a.  wykorzystuje  jako  główne  źródło  ogrzewania  gospodarstwa  domowego  urządzenia  grzewcze
zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz o centralnej ewidencji  emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r.  poz.  438, 1561,
1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 21.12.2022r., albo po tym dniu - w
przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
b.  jest  osobą  w  gospodarstwie  domowym  jednoosobowym,  w  którym  wysokość  przeciętnego
miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty  2100 zł, lub osobą w
gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
w rozumieniu art.  3  pkt  1  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003 r.  o  świadczeniach  rodzinnych nie
przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

przysługuje  mu  refundacja  kwoty  odpowiadającej  podatkowi  VAT  wynikającej  z  opłaconej  faktury
dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego
odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT".

2. Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, składają wniosek o refundację podatku VAT
na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.  Wniosek o
refundację  podatku  VAT składa  się  w  gminie  właściwej  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  osoby
składającej ten wniosek.

3. Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza:
fakturę  dokumentującą  dostarczenie  paliw  gazowych  do  tego  odbiorcy  przez  to  przedsiębiorstwo
energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

4. Wniosek o refundację podatku VAT, jest weryfikowany w zakresie:
- zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
-  wysokości  przeciętnego  miesięcznego  dochodu,  jednorazowo  przy  złożeniu  pierwszego  wniosku  o
refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

5.  Przyznanie  refundacji  podatku  VAT nie  wymaga  wydania  decyzji.  Odmowa przyznania  refundacji
podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie
nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

6.  Informacja o przyznaniu refundacji  podatku VAT przesyłana jest  na wskazany przez  wnioskodawcę
adres  poczty  elektronicznej  -  o  ile  wnioskodawca wskazał  adres  poczty  elektronicznej  we wniosku  o
refundację podatku VAT.
W przypadku  gdy  wnioskodawca  nie  wskazał  adresu  poczty  elektronicznej  we  wniosku  istnieje
możliwość odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

8. Wniosek  o refundację  podatku VAT złożony przy użyciu publicznej  aplikacji  mobilnej  opatruje się
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu
składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia
17 lutego  2005 r. o informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania  publiczne,  wydanego
użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej
ustawy.  W  przypadku  złożenia  wniosku  o  refundację  podatku  VAT przy  użyciu  publicznej  aplikacji
mobilnej do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.



9.  W  przypadku  złożenia  wniosku  o  refundację  podatku  VAT  za  pomocą  środków  komunikacji
elektronicznej:
wniosek  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  albo  podpisem
osobistym;
do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa powyżej.

10. Do postępowania w sprawie refundacji podatku VAT przepisy art. 23 ust. 12 i 13, art. 30 oraz art. 32
ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265)
stosuje się odpowiednio.
W sprawach refundacji  podatku VAT nieuregulowanych ustawą stosuje się  przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

11.  Informacje  przedstawione  we  wniosku  o  refundację  podatku  VAT  składa  się  pod  rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego  oświadczenia.".  Klauzula  ta  zastępuje  pouczenie  o  odpowiedzialności  karnej  za  składanie
fałszywych oświadczeń.

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  warunkami  uprawniającymi  do  refundacji  podatku  VAT  za
dostarczone paliwa gazowe w 2023r. a w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do
dodatku zobowiązuję się  do powiadomienia o tym organu przyjmującego wniosek o dodatek. Podanie
nieprawdziwych  informacji  we  wniosku  albo  niepoinformowanie  organu  o  zmianach,  może
skutkować  powstaniem  nienależnie  pobranego  świadczenia,  a  w  konsekwencji  –  koniecznością
zwrotu wypłaconego dodatku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

…………………………...….                ……………………….           ……….……..………………………

           (miejscowość)                              (data: dd/mm/rrrr)                               (podpis wnioskodawcy)



KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w sprawie  ochrony osób  fizycznych,  w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest  Miejsko-
Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Zdzieszowicach,  z  siedzibą  przy  ul. Góry  Św.  Anny
21b/2, 47-330 Zdzieszowice.

2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej  powołany  jest  Inspektor  Ochrony  Danych
Osobowych.  Wszelkie  informacje  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  udzielane
są na podstawie zapytania wysłanego na adres e-mail: ops@zdzieszowice.pl lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na podany powyżej adres z dopiskiem: IOD.

3. Dane  przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celu  prowadzenia  postępowania  wobec  Pani/Pana  jako
wnioskującego o wypłatę refundacji  podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.  na
podstawie ustawy  o szczególnej  ochronie  niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.  W
związku z sytuacją na rynku gazu.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
-  niezbędność  przetwarzania  danych  dla  wykonania  obowiązków  prawnych  administratora
w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i obowiązków podatkowych (art. 6
ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
-  niezbędność  do  wykonania  zadania  realizowanego  w interesie  publicznym  lub  w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia,
- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań  na  żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem umowy (art.  6  ust.  1  lit  d)
Rozporządzenia.
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781 ze zm.),
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
w 2023r. W związku z sytuacją na rynku gazu. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).

5. Dane  będą  pozyskiwane  od  podmiotów  zobowiązanych  do  udostępniania  danych  na  żądanie
tutejszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

6. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.
8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania,
/jeżeli  przetwarzanie  odbywa się  na podstawie  zgody/,  którego  dokonano na podstawie  zgody
przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane, pozostające w naszych zasobach nie będą przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczy (UE).
12. Pierwsze  zapytanie  o  udzielenie  informacji  o  danych  osobowych  jest  realizowane  bez  opłat,

od kolejnych, w sytuacji wniosków nieuzasadnionych lub nadmiernych, będą pobierane opłaty.
13. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdej

osoby, wobec której podejmujemy określone działania na podstawie ustawy o dodatku węglowym.
14. Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  zakresie  wymaganych  prawem  informacji,

koniecznych dla prowadzonego postępowania.
15. W zakresie zawieranych umów podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania

może uniemożliwić zawarcie umowy.

     ……...…………………………………..
      (podpis)


