Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 1

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

z dnia 02.01.2020 r.

SPRAWOZDANIE KWARTALNE PODMIOTU SPROWADZAJĄCEGO1
złożone za

kwartał

roku

(należy podać rodzaj biokomponentu)
Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
złożenie sprawozdania

korekta sprawozdania

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

Termin przekazywania:

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

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Oznaczenie firmy podmiotu sprowadzającego

2. Adres siedziby podmiotu sprowadzającego

3. NIP podmiotu sprowadzającego

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

z dnia 02.01.2020 r.

II. ILOŚĆ ZAIMPORTOWANEGO BIOKOMPONENTU
4. Ilość zaimportowanego biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, który nie uprawnia do jego podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego
Należy zaznaczyć właściwe2:
- biokomponenty wytworzone z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako rośliny główne;
- biokomponenty wytworzone z innych surowców.

Lp.

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

Nazwa i adres
siedziby wytwórcy
biokomponentu
(w tym kraj)

3

Miejsce wytworzenia
biokomponentu
(adres, w tym kraj)

Zaimportowane biokomponenty
spełniające kryteria
zrównoważonego rozwoju
Ilość
biokomponentu
(t)

4

Poziom emisji
gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ)

Surowce wykorzystane do
wytworzenia zaimportowanego
biokomponentu

Rodzaj surowca

Kraj pochodzenia
/ wytworzenia
surowca

5

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

Nazwa i numer
dokumentu

Data zawarcia
6
umowy

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

- W przypadku importu biokomponentów wytworzonych z dwóch różnych grup surowców, niniejszą stronę należy wypełnić oddzielnie dla każdej grupy surowców;
- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą zaimportowanego biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;
4
- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
3

5

- Należy wykazać kraj uprawy surowców rolniczych, a w przypadku biomasy - kraj uprawy surowców rolniczych wykorzystanych do jej wytworzenia; w przypadku odpadów lub pozostałości należy wykazać kraj ich wytworzenia;

6

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

z dnia 02.01.2020 r.

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)

7

Zaimportowane biokomponenty
Surowce wykorzystane do wytworzenia
spełniające kryteria zrównoważonego
zaimportowanego biokomponentu
Miejsce wytworzenia
rozwoju
biokomponentu
(adres,
w tym kraj)

Ilość
biokomponentu
(t)

8

Poziom emisji
gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ)

Rodzaj surowca

9

Kraj pochodzenia
/ wytworzenia
surowca

10

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

Nazwa i numer
dokumentu

Data zawarcia
umowy11

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).
7

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą zaimportowanego biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;
- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
9
- Rodzaj surowca należy wykazać zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
10
- Należy wykazać kraj uprawy surowców rolniczych, a w przypadku biomasy - kraj uprawy surowców rolniczych wykorzystanych do jej wytworzenia; w przypadku odpadów lub pozostałości należy wykazać kraj ich wytworzenia;
11
- 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;
8
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

z dnia 02.01.2020 r.

6. Ilość zaimportowanego biokomponentu niespełniającego kryteriów zrównoważonego rozwoju
Należy zaznaczyć właściwe12:
- biokomponenty wytworzone z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako rośliny główne;
- biokomponenty wytworzone z innych surowców.

Lp.

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

Nazwa i adres siedziby
wytwórcy biokomponentu
(w tym kraj)

Miejsce wytworzenia biokomponentu

13

(adres, w tym kraj)

Ilość zaimportowanego
biokomponentu
(t)

14

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).
12

- W przypadku importu biokomponentów wytworzonych z dwóch różnych grup surowców, niniejszą stronę należy wypełnić oddzielnie dla każdej grupy surowców;
- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą zaimportowanego biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;
14
- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
13

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

z dnia 02.01.2020 r.

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
15

Należy zaznaczyć właściwe :
- biokomponenty wytworzone z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako rośliny główne;
- biokomponenty wytworzone z innych surowców.

Lp.

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

Nazwa i adres
siedziby wytwórcy
biokomponentu
(w tym kraj)

16

Miejsce wytworzenia
biokomponentu
(adres, w tym kraj)

Nabyte wewnątrzwspólnotowo
biokomponenty spełniające
kryteria zrównoważonego
rozwoju
Ilość
biokomponentu
(t)

17

Poziom emisji
gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ)

Surowce wykorzystane do
wytworzenia nabytego
wewnątrzwspólnotowo
biokomponentu

Rodzaj surowca

Kraj pochodzenia
/ wytworzenia
surowca

18

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

Nazwa i numer
dokumentu

Data zawarcia
umowy19

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
15

- W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów wytworzonych z dwóch różnych grup surowców, niniejszą stronę należy wypełnić oddzielnie dla każdej grupy surowców;
- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;
17
- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
16

18

- Należy wykazać kraj uprawy surowców rolniczych, a w przypadku biomasy - kraj uprawy surowców rolniczych wykorzystanych do jej wytworzenia; w przypadku odpadów lub pozostałości należy wykazać kraj ich wytworzenia;

19

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

z dnia 02.01.2020 r.

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)

20

Miejsce wytworzenia
biokomponentu
(adres,
w tym kraj)

Nabyte wewnątrzwspólnotowo
biokomponenty spełniające kryteria
zrównoważonego rozwoju
Ilość
biokomponentu
(t)

21

Poziom emisji
gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ)

Surowce wykorzystane do wytworzenia
nabytego wewnątrzwspólnotowo
biokomponentu

Rodzaj surowca

22

Kraj pochodzenia /
wytworzenia
surowca

23

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

Nazwa i numer
dokumentu

Data zawarcia
umowy24

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).
20

- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;
- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
22
- Rodzaj surowca należy wykazać zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
21

23

- Należy wykazać kraj uprawy surowców rolniczych, a w przypadku biomasy - kraj uprawy surowców rolniczych wykorzystanych do jej wytworzenia; W przypadku odpadów lub pozostałości należy wykazać kraj ich wytworzenia;

24

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

z dnia 02.01.2020 r.

9. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu niespełniającego kryteriów zrównoważonego rozwoju
Należy zaznaczyć właściwe25:
- biokomponenty wytworzone z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako rośliny główne;
- biokomponenty wytworzone z innych surowców.

Lp.

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

Nazwa i adres siedziby
wytwórcy biokomponentu
(w tym kraj)

26

Miejsce wytworzenia biokomponentu
(adres, w tym kraj)

Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo
biokomponentu
(t)

27

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).
25

- W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów wytworzonych z dwóch różnych grup surowców, niniejszą stronę należy wypełnić oddzielnie dla każdej grupy surowców;
- Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu nie jest podmiot, który je wytworzył;
27
- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
26

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

z dnia 02.01.2020 r.

IV. ILOŚĆ ZAIMPORTOWANEGO BIOKOMPONENTU, KTÓRYM PODMIOT SPROWADZAJĄCY ROZPORZĄDZIŁ PRZEZ
DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ SKUTKUJĄCEJ TRWAŁYM WYZBYCIEM SIĘ TYCH
BIOKOMPONENTÓW
10. Ilość zaimportowanego biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, nieuprawniającego do podwójnego
zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, którym podmiot sprowadzający rozporządził przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów
Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego podmiot sprowadzający wystawił
28
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 przez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej skutkującej
trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów
Ilość biokomponentu
(t)

29

Poziom emisji gazów
cieplarnianych

Dane nabywcy zaimportowanego biokomponentu

Oznaczenie firmy

Adres siedziby

NIP

(gCO 2eq /MJ) 30

Suma:
Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela albo rozporządzenia zaimportowanym biokomponentem przez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów 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).
28

- 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

29

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

30

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

spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, należy podać datę zawarcia tej umowy;
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Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających
biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

z dnia 02.01.2020 r.

11. Ilość zaimportowanego biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, uprawniającego do podwójnego
zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, którym podmiot sprowadzający rozporządził przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów
Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego podmiot sprowadzający
wystawił dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponent kryteriów
31
zrównoważonego rozwoju
Nazwa jednostki certyfikującej, która wystawiła certyfikat podmiotowi sprowadzającemu

Numer certyfikatu podmiotu sprowadzającego

Lp.

Biokomponent, którym podmiot
sprowadzający rozporządził przez
dokonanie jakiejkolwiek czynności
prawnej lub faktycznej skutkującej
trwałym wyzbyciem się tych
biokomponentów
Ilość
biokomponentu
(t)

32

Poziom emisji
gazów
cieplarnianych
(gCO 2eq /MJ)

Surowce użyte do wytworzenia
zaimportowanego biokomponentu

Nazwa surowca

Ilość surowca
(t) 34

Dane nabywcy zaimportowanego biokomponentu

Oznaczenie firmy

Adres siedziby

NIP

33

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela albo rozporządzenia zaimportowanym biokomponentem przez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów 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).
31

- 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

32

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

33

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

34

- Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

kryteria zrównoważonego rozwoju, należy podać datę zawarcia tej umowy;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 10 / …

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

z dnia 02.01.2020 r.

12. Ilość zaimportowanego biokomponentu niespełniającego kryteriów zrównoważonego rozwoju, którym podmiot
sprowadzający rozporządził przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się
tych biokomponentów

Lp.

Ilość biokomponentu, którym podmiot
sprowadzający rozporządził przez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej
lub faktycznej skutkującej trwałym
wyzbyciem się tych biokomponentów
(t) 35

Dane nabywcy zaimportowanego biokomponentu

Oznaczenie firmy

Adres siedziby

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).
35

- 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

z dnia 02.01.2020 r.

V. ILOŚĆ NABYTEGO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO BIOKOMPONENTU, KTÓRYM PODMIOT SPROWADZAJĄCY
ROZPORZĄDZIŁ PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ SKUTKUJĄCEJ TRWAŁYM
WYZBYCIEM SIĘ TYCH BIOKOMPONENTÓW
13. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, nieuprawniającego
do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, którym podmiot sprowadzający rozporządził przez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów
Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego podmiot sprowadzający wystawił
36
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 skutkującej
trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów
Ilość biokomponentu
(t)

37

Poziom emisji gazów
cieplarnianych

Dane nabywcy nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu

Oznaczenie firmy

Adres siedziby

NIP

(gCO 2eq /MJ) 38

Suma:
Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela albo rozporządzenia nabytym wewnątrzwspólnotowo biokomponentem przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów 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).
36

- 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

37

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

38

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

kryteria zrównoważonego rozwoju, należy podać datę zawarcia tej umowy;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 12 / …

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

z dnia 02.01.2020 r.

14. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, uprawniającego do
podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, którym podmiot sprowadzający rozporządził przez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów
Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego podmiot sprowadzający
wystawił dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponent kryteriów
39
zrównoważonego rozwoju
Nazwa
jednostki
sprowadzającemu

certyfikującej,

która

wystawiła

certyfikat

podmiotowi

Numer certyfikatu podmiotu sprowadzającego

Lp.

Biokomponent, którym podmiot
sprowadzający rozporządził przez
dokonanie jakiejkolwiek czynności
prawnej lub faktycznej skutkującej
trwałym wyzbyciem się tych
biokomponentów
Ilość
biokomponentu
(t)

40

Poziom emisji
gazów
cieplarnianych

Surowce użyte do wytworzenia nabytego
wewnątrzwspólnotowo biokomponentu

Nazwa surowca

Ilość surowca
(t) 42

Dane nabywcy nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu

Oznaczenie firmy

Adres siedziby

NIP

(gCO 2eq /MJ) 41

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela albo rozporządzenia nabytym wewnątrzwspólnotowo biokomponentem przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów 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).
39

- 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

40

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

41

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

42

- Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

kryteria zrównoważonego rozwoju, należy podać datę zawarcia tej umowy;

Sprawozdanie kwartalne podmiotu sprowadzającego

Strona 13 / …

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

z dnia 02.01.2020 r.

15. Ilość nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu niespełniającego kryteriów zrównoważonego rozwoju, którym podmiot
sprowadzający rozporządził przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych
biokomponentów

Lp.

Ilość biokomponentu,
którym podmiot sprowadzający
rozporządził przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej
lub faktycznej skutkującej
trwałym wyzbyciem się tych
biokomponentów
(t)43

Dane nabywcy nabytego wewnątrzwspólnotowo biokomponentu

Oznaczenie firmy

Adres siedziby

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).
VI. OŚWIADCZENIE PODMIOTU SPROWADZAJĄCEGO
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny44.

Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby
sporządzającej sprawozdanie

Miejscowość

43
44

dzień

miesiąc

rok

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

- Należy podać na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów handlowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
- Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej podmiotu sprowadzającego za składanie fałszywych oświadczeń.

