
Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
środa, 11 stycznia 2023 16:38 - Poprawiony środa, 11 stycznia 2023 16:42

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie
odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz.
2687 z późn. zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, iż refundacja podatku
VAT jest to 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.

  

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

    -  gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na
paliwa gazowe, 
    -  źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności
budynków CEEB 
    -  przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie
przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego; 

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021
r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.
Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Wnioski można składać:

    -  elektronicznie na skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu (w
przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). 
    -  tradycyjnie (papierowo) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzekuniu, przy ul. Kolonia 1B,
07-411 Rzekuń (budynek Agromaszu), II piętro w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz.
7.45 – 15.45 oraz wtorek 7.45 – 16.45, piątek 7.45 – 14.45
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Wnioski o refundacje składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dowodem
uiszczenia zapłaty za fakturę.

Aktualnie nie ukazało się rozporządzenie określające wzór wniosku. Po jego ogłoszeniu
będzie podany kolejny komunikat o możliwości składania wniosków.
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