Spytkowice, dnia ..........................................................

.............................................................
/ imię i nazwisko – nazwa podmiotu gospodarczego /

..............................................................
/ adres /

OŚWIADCZENIE
O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 Roku
Uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10 pkt 5 i ust. 11 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci cofnięcia
posiadanych zezwoleń oraz 3 – letniej karencji w ubieganiu się o ponowne zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych,
na podstawie art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1286 ) oświadczam, że
wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych od 1 stycznia 2015 roku do 31.12.2015
roku wynosiła :

w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych :
.................................................................................................................................
( nazwa i adres punktu sprzedaży )

a) na podstawie zezwolenia NR.............................................................................
Kat A tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa ...........................zł...........gr.
Słownie.......................................................................................................zł/gr.
b) na podstawie zezwolenia NR.............................................................................
Kat B tj. o zawartości alkoholu powyżej4,5 % do 18% oprócz piwa
........................................................................................................zł..........gr.
Słownie.......................................................................................................zł/gr.
c) na podstawie zezwolenia NR............................................................................
Kat C tj. o zawartości alkoholu powyżej 18% ...............................zł...........gr.
Słownie...................................................................................................... zł/gr.
...............................................
(podpis składającego oświadczenie)
UWAGA
* należy podać wartość sprzedaży z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt. 8 ustawy tj. w cenach brutto )
Pouczenie :
1.Podpisane oświadczenie należy złożyć w Urzędzie w terminie do 31 stycznia. W przypadku
przesłania pocztą - o terminowości decyduje data stempla pocztowego.
2.Wpłaty należności w terminie do 31 stycznia, można dokonywać na konto UG Spytkowice
91 8112 0008 0030 0214 2000 0010 BPS o/ Spytkowice
3.Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia ważne cały kalendarzowy rok, mogą wnosić opłaty
w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

POUCZENIE
1.Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego
roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ
zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 oraz art.12a
i ust.12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).
2.W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa
zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.
3.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.
4.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. 11¹ ust.5 i 6 ww. Ustawy.

Opłata podwyższona pobierana w
przypadku gdy wartość sprzedaży
napojów alkoholowych przekroczyła
próg ustawowy
przy wartości sprzedaży powyżej
o zawartości do 4,5%
przy wartości sprzedaży do 37 500 37 500 zł – opłata wynosi 1,4%
zł – opłata wynosi 525 zł
ogólnej wartości sprzedaży tych
alkoholu oraz piwa
napojów w roku poprzednim
przy wartości sprzedaży powyżej
o zawartości powyżej
przy wartości sprzedaży do 37 500 37 500 zł – opłata wynosi 1,4%
4,5% do 18% alkoholu (z
zł – opłata wynosi 525 zł
ogólnej wartości sprzedaży tych
wyjątkiem piwa)
napojów w roku poprzednim
przy wartości sprzedaży powyżej
o zawartości powyżej 18% przy wartości sprzedaży do 77 000 77 000 zł – opłata wynosi 2,7%
zł – opłata wynosi 2 100 zł
ogólnej wartości sprzedaży tych
alkoholu
napojów w roku poprzednim
Rodzaj sprzedanych
napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana w
przypadku gdy wartość sprzedaży
napojów alkoholowych nie
przekroczyła progu ustawowego

