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08WIADCZENIE* 0 WARTOSCI SPRZEDAZY NAPOJOW ALKOHOLmrCH 
WROKU2017 . 

Adres punkIn sprzedazy",,,, '''''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,,, ............................................ ", ........ ·····1 ....... ,., .. 


Lp, rodzaj napoj6w 
alkoholowycb 

Nr zezwolenia i okr"s jego 
wainasci 

wartosc sprzedazy 
alkobolu w 2017 r. W 

zl i gr. 

oplata :fa 
korzystn ~ z zezwolenia 

w 0 8 r. 
I 

A 
napoJe 
o zawartosci do 
4,5 % alkoholu oraz 

I 

piwo 

napoje 
R o zawartosci 

powyzej 4,5 % do 
18% alkobolu 
(z wyj~tkiem piwa) 

napoje 
o zawartosci powyzej ,
18% alkoholu 

1982Oswiadczenie sklada silt w zwiqzku z art. 11' usIA ustawy z dnia 26 pazdziem!k 
r. 0 wychowaniu w Irzezwosci i przcciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U, z 2016 r., po .487 
ze zm,). 

Niniejsze oswiadczenie skladam uprzedzony(a) 0 odpowiedzialnosci wynikaj~~e z art, 1 8 ust.1 0 
pkt 5 usIa",), z dnia 26 pazdziemika 1982 roku 0 wychowaniu w trzezwosci Il"zeciwdzialaniu 
alkoholizmowi " zezwolenie cofa Sl<; w przypadku przedstawienia falsz\ ~ ch danych w

" oswiadczeniu", co potwierdzam wlasnon;cznym podpisem. 

(podpis)" 

Wypelnia Urzqd Gminy 
], pierwsra rata do 31 slycznia 2018· w "ysokosci ""'''''' ...................,. ... -:-. 
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POUCZENIE 

1. 	 Oswiadczenie nalezy zlozyc w Urz~dzie Gminy Wieczfnia Koscielna do 31' s cznia 2018 
wraz z dowodem wniesienia oplaty w kasie Urz~du Gminy lub na konto: 
Nr konta: 86 8230 0007 3002 2579 2000 0001 -oplata za korzystanie z zezwol~n 

2. Wartosc sprzedazy - kwota nalezna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uw glydnieniem 
podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego. ' 

3. Wartosc sprzedaZy za 2017 rok oblicza siy odr~boie dla poszczegolnych rod~aj w napojow 
alkoholowych. 

4. 	 Oplaty za caly rok korzystania z zezwolenia: 
a) piwo i alkohole do 4,5 % i 
jeSli wartosc sprzedazy w roku 2017 wynosi do 37500 zl- oplata 525,- zl ! 
jesli wartosc sprzedaZy w roku 2017 przekracza 37 500 zl- oplata stanowi 1,4 % ogolnej wrrtosci 
sprzedaZy tych napojow , 

b) alkohole powyzej 4,5 do 18% ( z wyj"tkiem piwa) II 
jesli wartosc sprzedazy w roku 2017 wynosi do 37 500 zl- oplata 525,- zl 
jesli wartosc sprzedaZy w roku 2017 przekracza 37 500 zl- oplata stanowi 1,4 % ogolne] w rtosci 
sprzedazy tych napojow ' 

c) alkohole powyzej 18% 
jesli wartosc sprzedazy w roku 2017 wynosi do 77 000 zl- oplata 2100,- zl 
jesli wartosc sprzedaZy w roku 2017 przekracza 77 000 zl- oplata stanowi 2,7 % ogolnej w rtosci 
sprzedaZy tych napojow 

5. 	 Przedsil'biorcy, ktorych zezwolenia utrzymuj" waznosc przez caly 2018 rok - mog,! \\fnJ.ic oplatl' w 
trzech r6woych ratach do 31 styczoia, do 31 maja i 30 wrzesoia 2018 roko (art. I I 'U$t.~. 

6. 	 W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego waznoSci, oplaty 0 ktorych mowa w art. II' uSt.I! 5, 
dokonuje sil' w wysokosci proporcjonalnej do okresu waznosci zezwolenia. 

7. 	 Zgodnie z art.18 ust.12 pkt 5 ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopelnienia w t~ inach 
obowi,!zku: a) zlozenia oswiadczenia , 0 ktorym mowa w art. I I' ustA lub b) dokonania pp ty 
w wysokoSci okreslonej w art.II' ust.2 i 5. ' 
W przypadku, 0 ktorym mowa w ust.12 pkt 5 lit.a, zezwolenie wygasa z uplywem 30 dnli 0 dnia 
uplywu terminu dopelnienia obowi,!zku zlozenia oswiadczenia, 0 ktorym mowa w art. I I" u A, jezeli 
przedsil'biorca w terminie 30 dni 0 dnia uplywu terminu do dokonania czynnoSci okreslo~ej w ust.12 pkt 

, 

5 lit.a, nie zloZy oswiadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem oplaty dodatkowej w'1's kosci 30% 
oplaty okreslonej w art. II' ust.2.( art. 18 ust.12 a). 
W przypadku, 0 ktorym mowa w ust.12 pkt 5 lit.b, zezwolenie wygasa z uplywem 30 dnl 0 dnia uplywu 
terminu dopelnienia obowi,!zku dokonania oplaty w wysokosci okreslonej wart. II', u .2 i 5, jezeli 
przedsil'biorca w terminie 30 dni 0 dnia uplywu terminu do dokonania czynnosci okresl~n . w ust.12 pkt 
5 lit.b, nie wniesie raty oplaty okreSlonej wart. II' ust.2 albo 5, powil'kszonej 0 30% t~j platy (art. 18 
ust. 	12 b). 

8. 	 W przypadku przedstawienia falszywych danych w oswiadczeniu 0 wartoSci sprzedaZy alko olu
zezwolenie na sprzedaz alkoholu cofa sil', a przedsil'biorca moze wyst,!pic z wnioskiem 0; n we 
zezwolenie nie wczesniej niz po uplywie 3 lat od dnia wydania decyzji 0 jego cofnil'ciu. I 


