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nazwisko i imiy (nazwa finny, adres siedziby) 
Wieczfnia Koscielna, dnia.............. . 

adres zamieszkania 

nr telefonu 

OSWIADCZENIE* 0 WARTOSCI SPRZEDAZY NAPOJOW ALKOHOLOWYCH 
WROKU2015 

Adres punktu sprzedazy ........................................................................................................................................ . 


Lp. rodzaj napoj6w 
alkoholowych 

Nr zezwolenia i okres jego 
wainosci 

wartosc sprzedazy 
alkoholu w 2015 r. w 

zl i gr. 

oplata za 
korzystanie z zezwolenia 

w 2016 r. 

A 
napoje 
o zawartosci do 
4,5 % alkoholu oraz 
piwo 

B 
napoje 
o zawartosci 
powyzej 4,5 % do 
18% alkoholu 
(z wyj!!tkiem piwa) 

C 
napoje 
o zawartosci powyzej 
18% alkoholu 

Oswiadczenie sklada siy w zwiqzku z art. 111 ust.4 ustawy z dnia 26 pai:dziemika 1982 
r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r., poz. 1286 ze zm.). 

Niniejsze oswiadczenie skladam uprzedzony(a) 0 odpowiedzialnosci wynikajqcej z art. 18 ust.l0 
pkt 5 ustawy z dnia 26 pai:dziemika 1982 roku 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi ,," zezwolenie cofa siy w przypadku przedstawienia falszywych danych w 
oswiadczeniu", co potwierdzam wlasnorycznym podpisem. 

(podpis)** 
Wypelnia Urzqd Gminy 

1. pierwsza rata do 31 stycznia 2016 - w wysokosci .......................... , ............................................................................. . 


2. druga rata do 31 maja 2016 - w wysokosci ......................................................................................................... .. 


3. trzecia rata do 30 wrzesnia 2016 - w wysokosci ........................... ............................................................................... . 


4. oplata jednorazowa do 31 stycznia 2016 - w wysokosci ...................... ........................................................................... . 


* 	 Oswiadczenie nalezy zloZyc w UrZfdzie Gminy Wiecifnia Koscielna do dnia 31 stycznia 1016 r. 
** 	W przypadku wykonywania dzialalnosci gospodarczej na podstawie umowy spolki cywilnej-podpisy wszystkicll 

wspo/nikow 
POUCZENIE NA ODWROCIE 



POUCZENIE 

l. 	Oswiadczenie naldy zloZyc w Urz~dzie Gminy Wieczfnia Koscielna do 31 stycznia 2016 
wraz z dowodem wniesienia oplaty w kasie Urzttdu Gmi~y lub na konto: 
Nr konta: 73821300082003040056760003 -oplata za korzystanie z zezwolen 

2. 	 Wartosc sprzedaZy - kwota nalezna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzglydnieniem 
podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego. 

3. 	 Wartosc sprzedai:y za 2015 rok oblicza siy odr~bnie dla poszczegolnych rodzajow napojow 
alkoholowych. 

4. 	 Oplaty za caly rok korzystania z zezwolenia: 
a) piwo i alkohole do 4,5 % 
jesli wartosc sprzedai:y w roku 2015 wynosi do 37 500 zl oplata 525,- zl 
jesli wartosc sprzedai:y w roku 2015 przekracza 37 500 zl - oplata stanowi 1,4 % ogolnej wartosci 
sprzedai:y tych napojow 

b) alkohole powyzej 4,5 do 18% ( z wyj~tkiem piwa) 
jesli wartosc sprzedai:y w roku 2015 wynosi do 37500 zl oplata 525,- zl 
jesli wartosc sprzedai:y w roku 2015 przekracza 37 500 zl- oplata stanowi 1,4 % ogolnej wartosci 
sprzedai:y tych napojow 

c) alkohole powyzej 18% 
jesli wartosc sprzedai:y w roku 2015 wynosi do 77 000 zl- oplata 2100,- zl 
jesli wartosc sprzedai:y w roku 2015 przekracza 77 000 zl- optata stanowi 2,7 % ogolnej wartosci 
sprzedai:y tych napojow 

5. 	 Przedsiybiorcy, ktorych zezwolenia utrzymuj,! wamosc przez caly 2016 rok mogq wnosiC oplaty w 
trzech rownych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 wrzesnia 2016 roku (art. 1 I I ust.7). 

6. 	 W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego waznosci, oplaty 0 ktorych mowa w art. I I J ust.I-5, 
dokonuje siy w wysokosci proporcjonalnej do okresu waznosci zezwolenia. 

7. 	 Zgodnie z art. 1 8 ust.12 pkt 5 ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopelnienia w terminach 
obowi,!zku: a) zlozenia oswiadczenia , 0 ktorym mowa w art. 1 1 J ust.4 lub b) dokonania oplaty 
w wysokosci okresionej w art.ll l ust.2 i 5. 
W przypadku, 0 ktorym mowa w ust.12 pkt 5 Iit.a, zezwolenie wygasa z uplywem 30 dni od dnia 
uplywu terminu dopelnienia obowiqzku zlozenia oswiadczenia, 0 ktorym mowa w art.ll l ust.4,jezeli 
przedsiybiorca w terminie 30 dni 0 dnia uplywu terminu do dokonania czynnosci okreSlonej w ust.12 pkt 
5 lit.a, nie zJoi:y oswiadczenia wraz zjednoczesnym dokonaniem oplaty dodatkowej w WY50kosci 30% 
oplaty okreslonej w art. III u5t.2.( art.I8 u51.12 a). 
W przypadku, 0 ktorym mowa w ust.12 pkt 5 lit.b, zezwolenie wygasa z uplywem 30 dni od dnia uplywu 
terminu dopelnienia obowi,!zku dokonania opJaty w wysokosci okreslonej wart. III ust.2 i 5, jezeli 
przedsiybiorca w terminie 30 dni 0 dnia uplywu terminu do dokonania czynnosci okreslonej w ust.l2 pkt 
5 lit.b, nie wniesie raty oplaty okreslonej wart. III ust.2 albo 5, powiykszonej 0 30% tej oplaty (art. 18 
ust. 12 b). 

8. 	 W przypadku przedstawienia falszywych danych w oswiadczeniu 0 wartosci sprzedai:y alkoholu 
zezwolenie na sprzedaz alkoholu cofa siy, a przedsiybiorca moze wyst'!piC z wnioskiem 0 nowe 
zezwolenie nie wczesniej niz po uplywie 3 lat od dnia wydania decyzji 0 jego cofniyciu. 


