POUCZENIE NA ODWROCIE
Dźwierzuty, dnia……………………

....................................................................................
(Oznaczenie przedsiębiorcy –imię i nazwisko/firma)

...................................................................................
..................................................................................
(adres /siedziba/adres do korespondencji)

(numer telefonu, e-mail)
OŚWIADCZENIE1
O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU
w punkcie sprzedaży sklep / lokal gastronomiczny
położonym w …………………………………………………………………………………………………...
Nazwa punktu sprzedaży, adres

Zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
oraz świadomy(a) sankcji za przedstawienie fałszywych danych przewidzianej w art. 18 ust. 10
pkt 5 ww. ustawy oświadczam, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych (brutto) wynosiła:

Rodzaj napojów
alkoholowych

A

B

C

Nr zezwolenia i
okres jego
ważności

Wartość sprzedaży alkoholu w 2019r.
[zł]

[zł słownie]

napoje o
zawartości do
4,5% alkoholu
oraz piwo
napoje o
zawartości
powyżej 4,5 % do
18% alkoholu,
oprócz piwa
napoje o
zawartości
powyżej 18%
alkoholu

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

………...............................................................
(Podpis przedsiębiorcy lub osoby odpowiedzialnej
za działalność przedsiębiorcy)

Nr konta do wpłat: 49 8838 1044 2007 0400 0101 0014

1

-oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach w terminie do 31 stycznia 2020r.,

POUCZENIE

1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.
2.Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za
sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
3.Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi
podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku
kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy.
L.p.

Rodzaj
sprzedanych
napojów
alkoholowych

1.

o zawartości
do 4,5%
alkoholu
oraz piwa
o zawartości
powyżej 4,5%
do
18%
alkoholu
(z wyjątkiem
piwa)
o zawartości
powyżej 18%
alkoholu

2.

3.

Opłata podstawowa pobierana
w przypadku gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych
nie przekroczyła progu
ustawowego
przy wartości sprzedaży
do 37 500 zł – opłata wynosi
525 zł
przy wartości sprzedaży
do 37 500 zł – opłata wynosi
525 zł

przy wartości sprzedaży
do 77 000 zł – opłata wynosi
2 100 zł

Opłata podwyższona pobierana
w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych
przekroczyła próg ustawowy
przy wartości sprzedaży
powyżej 37 500 zł – opłata wynosi
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych
napojów w roku poprzednim
przy wartości sprzedaży
powyżej 37 500 zł – opłata wynosi
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych
napojów w roku poprzednim
przy wartości sprzedaży
powyżej 77 000 zł – opłata wynosi
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych
napojów w roku poprzednim

4.Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w
trzech równych ratach, w ustawowych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego
roku lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego- art. 11 1 ust.7 ww.
ustawy.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:
nr konta 49 8838 1044 2007 0400 0101 0014 lub w kasie Urzędu Gminy w Dźwierzutach
(kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00)
5. 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.
Obowiązkiem organu gminy w takim przypadku jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia, które następuje
z mocy prawa w związku z niezłożeniem przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia oraz
niedokonaniem stosownej opłaty do 31 stycznia 2020 roku.
Jednakże przed upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia
lub dokonania opłaty, przedsiębiorca może złożyć spóźnione oświadczenie lub wnieść spóźnioną ratę
opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% należnej rocznej opłaty za
każde z tych przekroczeń.
6. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu –
zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się obligatoryjnie, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o
nowe zezwolenie po upływie 3 lat.
7. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić organowi zezwalającemu każdą zmianę stanu faktycznego i
prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu – w tym oświadczenie o likwidacji punktu
sprzedaży alkoholu - w terminie 14 dni od dnia powstania zmian. W przypadku likwidacji punktu
sprzedaży nie obowiązuje 6-cio miesięczny zakaz występowania o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
w tym punkcie.
Przedsiębiorca może dobrowolnie dołączyć do oświadczenia wydruk z kasy fiskalnej, na
podstawie którego zostało ono wypełnione.

