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OSWIADCZENIE* 0 WARTOSCI SPRZEDAZY ~AJlOJ()W ALKOHOLO}VYCH 
WROKU2018 

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


Lp. 

A 

rodzaj napojow 
alkoholowych 

napoje 
, 0 zawartosci do 
4,5 % alkoholu oraz 
piwo 

Nr zezwolenia i okres jcgo 
waznosci 

wartosc sprzedazy 
alkoholu w 2018 r. w 

zl i gr. 

i op/ata rza 
korzystanie z zezwolenia 

\\2019r. 

B 
napoje 
0 zawartosci 
powyzej 4,5 0;' do 
18% alkoholu 
(z wyjqtkiem piwa) 

C 
napoje 
0 zawartosci powyzej 
18% alkoholu 

Oswiadczenie sklada sit; w zwi,,!zku z art. 111 ust.4 ustawy z dnia 26 pazdzicrn ka 1982 
r. 0 wycho\vaniu w trzcZwosci 1 przeciwdzialaniu aikoholiZ1l1owi Dz. U, I. 2018 1'.. ppz. 2137 
zczm.), i 

Ninicjsze oswiadczcnic skladam uprzedzony(a) 0 odpo\vicdzialnosci wynikaj4bcj 7. art. 18 liSt. 1 0 
pkt 5 lIstawy. z dnia 26 pazdziernika 1982 roku 0 \~rychowaniu w trzezwosci tprzcciwdzialaniu 
alkoholizmowi ,," zezwolenie cofa sit; w przypadku przedstav\fienia fatsz. vych danych \V 

oswiadczcniu", co potwicrdzam wlasnorycznym podpiscm. 

·· .. ·.... ·· .. ·.. ············ ......·· .. ·.... ·· .. ·· .. i····· 

U:vpeillill Urzqd Gmilly 
I. pierws::a rala do 31 st)'c::nia ]() 19 W lI')'sokosci .................... .. 


) druga /'(/10 do 31 majo ]()19 

3. Ir::ecio rOIa do 30 H'r:::e.<l1io ]019 - 11' 11'.l'sokoJci.. ... 

-I. IIplalojedl1ol'a:::ol1'o do J 1 slyc:::nia 2() 19 . 11' w1·soko.<;ci... 

* o.~H!i{/dczellie II(/Ie~l' zlozyc w UrZfjdzie Gil/illY If'iec:;{ili(/ Ko.(cielll{/ do dllia 3 I l(VCZllia 2"19r. 
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POIJCZENIE 

1. 	 Oswiadczenie naleiy zlozyc w Urz~dzie Gminy Wieczt'nia Koscielna do 31 stycznia 2019 
wraz z dowodcm wniesicnia oplaty w kasic Urz-;du Gminy lub na konto: 
Nr konta: 8682300007 3002 2579 2000 0001 -oplata za korzystanie z zezwoJcn 

2. 	 Wartosc sprzedazy - kwota nalezna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzgl9dnieniem 
podatku od towarow i tiS tug oraz podatkll akcyzowego. 

3. 	 Wartosc sprzedazy za 2018 rok oblicza si9 odrftbnie dla poszczeg61nych rodzaj6w napojow 
alkoholowych. 

4. 	 Opiaty za cat) rok korzystania z zezwolenia: 
a) piwo i alkohole do 4,5 % 
jesli wartosc sprzedazy w roku 2018 wynosi do 37 500 Zf - oplata 525,- zi 
jesli wartosc sprzedazy w rok1l2018 przekraeza 37500 zl oplata stanowi 1,4 % og6lnej wal10sei 
sprzedazy tyell napojow 

b) alkohole powyzej 4,5 do 18'% ( z wyj~tkiem piwa) 
jesli waliosc sprzedazy w roku 2018 wynosi do 37500 Zf oplata 525,- zl 
jesli wal10sc sprzedazy \'i roku 2018 przekraeza 37 500 zl- oplata stanowi 1,4 % ogolnej waliosci 
sprzedazy [yeh napojow 

c) alkohole powyzej 18% 
jdli wal10sc sprzedazy w rokll 2018 wynosi do 77 000 zl- optata 2100,- zl 
jesli waJiosc sprzedazy w roku 2018 przekraeza 77 000 zl optata stanowi 2,7 % og61nej w3110sei 
sprzedazy tyeh napoj6w 

5. 	 Przedsiybiorcy. ktorych zezwolenia lItrzymlljq waznosc przez ealy 2019 rok mog,! wl10sic Op1at9 W 

trzech rownych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 wrzesnia 2019 roku lub jednorazowo w 
terminie do 31 stycznia 2019 roku (alt. I I I lIst.7). 

6. 	 W roku nabyeia zezwolcnia lub utraty jego waznosci, oplaty 0 kt6ryeh mowa w 311.11' ust.I-5, 
dokollllje si9 w wysokosei proporcjonalnej do okresll waznosci zezwolenia. 

7. 	 Zgodnic z ar1.18 lIst.12 pkt 5 ustawy zczwolcnic wygasa w przypadku nicdopclnienia w terminach 
obowiijzku: a) zlozcnia oswiadczenia , 0 ktorym ll10wa w art.ll' llst.4 illb b) dokonal1ia optaty 
w wysokosci okrdlonej w ar1.11' us1.2 i 5. 
W przypadku, 0 ktorym 1110wa w lIst.l2 pkt 5 lit.a, zezwolenie wygasa z up!ywem 30 dni od dnia 
lIp~ywll terminu dopdnienia obowiqzku zlozenia oswiadezenia, 0 ktorYI11 1110wa w 311.11' lIstA, jezeli 
przedsiybiorea w terminie 30 dni 0 dnia uplywll tenninll do dokonania ezynnosci okreSlonej w llsLI2 pkt 
5 lit.a, !lie zlozy oswiadczenia wraz zjednoczesnym dokonaniem optaty dodatkowej w wysokosei 30% 
oplaty okrcSloncj w 311.11 1 llst.2.( art.18 llsLI2 a). 
W przypadku, 0 ktorym mowa w liSt. 12 pkt 5 lit.b, zezwolenie wygasa z lIpIywem 30 dni od dnia lIplywLl 
terminu dopetnienia obowiqzkll dokonania oplaty w wysokosci okreslonej wart. III lIsL2 i 5, jezelj 
przedsi9biorca w terminie 30 dni 0 dnia lIptYWll terminu do dokonania czynnosci okrdlonej w lIsLI2 pkt 
5 lit.b, nie wniesie raty optaty okresloncj walt. 111 lIsL2 albo 5, powi9kszonej 0 30% tej oplaty (alt. 18 
liSt. 12 b). 

8. 	 W przypadku przedstawienia falszywych danych w oswiadczeniu 0 waltosci sprzedazy alkoholu 
zczwolenie na sprzcdaz. alkoholu cofa si9, a przedsi9biorca moze wyst<lpic z wnioskiem 0 no we 
zczwolenie nic wczesniej niz po uplywie 3 lat od dnia wydania decyzj i 0 jego eofni9ciu. 


