Duszniki-Zdrój, dn.

.............................................................
.............................................................
Nazwisko i imię, adres zamieszkania. nr telefonu
(Firmy KRS- nazwa, siedziba)

OŚWIADCZENIE* O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W ROKU 20...............
Rodzaj i adres punktu sprzedaży.........................................................................................................................................
Lp. rodzaj napojów
Nr zezwolenia i okres jego
wartość sprzedaży
Opłata należna za
alkoholowych
ważności
alkoholu w 20......r
korzystanie z zezwolenia
w 20....... r.
w złotych
słownie
napoje
A
o zawartości do
4,5 % alkoholu oraz
piwo
----------------------------------------- -----------------------------

napoje
o zawartości
powyżej 4,5 % do
18% alkoholu za
wyjątkiem piwa

B

-----------------------------------------

-----------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------

X

Razem:

napoje
o zawartości powyżej
18% alkoholu

C

X

X

Oświadczenie składa się w związku z Art. 11 1 ust.4 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.Dz.U.z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par.1 kodeksu karnego za fałszywe zeznania oraz o możliwości
cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trybie Art.18, ust.10, pkt.5 wyż. cyt. ustawy, prawdziwość
powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.
.........................................................
(podpis)*
1.

pierwsza rata do 31 stycznia 20.......r - w wysokości .........................................................................................................

2.

druga rata do 31 maja 20.......r.

.
- w wysokości ...........................................................................................................

3. trzecia rata do 30 września 20.....r. - w wysokości...........................................................................................................
3.

opłata jednorazowa do 31 stycznia 20......r . – w wysokości............................................................................................

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dusznikach Zdroju , pok. Nr 6 do 31 stycznia .
POUCZENIE NA ODWROCIE

POUCZENIE

1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dusznikach Zdroju do 31 stycznia
2. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy w Dusznikach Zdroju lub na konto: BS Duszniki-Zdrój
Nr 60952310110200032920020003
3.Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
4.Wartość sprzedaży za rok poprzedzający oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
5.Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:
a) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5 % alkoholu oraz piwa
jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł – oplata 525,- zł
jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości
sprzedaży
b) na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł – oplata 525,- zł
jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości
sprzedaży
c) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 18%
jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 77 000 zł – oplata 2100,- zł
jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości
sprzedaży
6.Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały bieżący rok – mogą wnosić opłatę w trzech
równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.
7.Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu roku – wnoszą opłatę jednorazowo do 31
stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).
8. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych
terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe
zezwolenie po upływie 6 miesięcy.
9.W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu –
zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe
zezwolenie po upływie 3 lat.

