
Niebor6w, dnia

Oznaczenie przedsi^bjorcy, a gdy przedsi^biorcs jest osobq fizyczn^ -imj^ i nazwisko przedsi^biorcy

W przypadku sp6tki cy\vi1nsj itniona i naz\viska wszystkich wsp6!nik6w

Adres siedziby przedsi^biorcy

Wojt Gminy Nieborow

Oi§WIADCZENIE

o warto^ci sprzeda^y napojow alkoholowych za rok

w punkcie sprzedazy (sklep, lokal gastronomiczny)*:

Nazwa punkhi sprzedaity, adres

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 pazdziemil<& 1982 r. o wychowaniu w ti-zezwo^ci i przeciwdziahniu

alkoholizmowi (j.t. D.U, z2019r. poz. 2277 zp6zn. zm,) o^wiadczam(y), ^e w prowadzonym punkcie sprzeda^y:

warto^ sprzeda^y napoj6w alkoholowych wynosita

2 0 2 0

Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj sprzedawanych
napoj6w alkoholowych

napoje o zawarto^ci
do 4,5% alkoholu oraz piwa
Nr zezwolenia:

napoje o zawarto^ci

powyzej 4,5% do 18%
alkoholu (z wyj^tltiem piwa)
Nr zezwolenia:

napoje o zawarto^ci
powyzej 18% aikoholu
Nr zezwolenia

Warto^ sprzedanych n8po-
j6w alkoholowych (brutto)

7k

z\

z\

Warfo§6 - slownie zbtych Uwagi

Powy^sze dane zostaly zto^one zgodnle ze stanem faktycznym na podstawie prawidtowo i rzetehiie prowadzonej ewidencji
ksi?gowej ze ^wiadomo^ci^ konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdq danych, tj.: cofiii?cia zezwolenia na
podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w ti-zezwo^ci
i przeciwdzia-taniu alkoholizmowi.

* niewta^ciwe skre^li<S
(podpis(y)przedsi^biorcy(6'w) tub pelnomocmka(6w)



INFORMACJE DLA PRZESI^BIORCY

l.Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wycAow^^;'y

w trzezwosci i przeciwdzfalamu alkoholizmom zezwolenie wygasa z uptywem 30 dni od dnia upfywu
terminu dopelnienia obowiqzku zlozenia oswiadczenia, o kt6rym mowa w art. 11 ust. 4, jezeli

pi-zedsi^biorca w terminie 30 dni od dnia upfywu terminu do dokonania czynnosci okreslonej w ust. 12
pkt 5 lit. a nie zlozy oswiadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem oplaty dodatkowej w wysokosci
30% oplaty okreslonej w art. 11 ust. 2.'

2.W przypadku przedstawienia falszywych danych w oswiadczeniu organ zezwalajqcy cofa zezwolenie
(zezwolenia) - art. 18 ustlO pkt 5 ww. ustawy.

3Jako warto^c sprzedazy napojow alkoholowych nalezy podac kwot^ nalezn^ przedsi^biorcy za
sprzedane napoje alkoholowe> z uwzgl^dnieniem podatku od fowarow i usSug oraz podatku
akcyzowego.

4.Warto^6 sprzedazy napojow alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oswiadczeniu
stariowi podstaw^ do naliczenia opSafy rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwolen) w danym
roUu kalendarzowym - na zasadach okre^lonych w art. 11 ust.5 i 6 ww. ustawy,

L.p. Rodzaj
sprzedanych
napojow alkoho-
lowych

Optata podstawowa pobierana
w przypadku, gdy warto^6
sprzedazy napoj6w alkoholowych
nie przeh-oczyla progu usfawowego

Opiata podwyzsxona pobierana
w przypadku, gdy wartosc
sprzedaiy napoj6w alkoholowych
przekroczv^a prog ustawowy

1. o zawartosci

do 4,5% akoho-

lu oraz piwa

przy wartosci sprzedaty
do 3 7 500 zf - opteta wynosi: 525 zt

przy -wartosci sprzedazy

powy^ej 37 500 zl - oplafa wynosi
1,4% og6hej wartosci sprzeda^y tych
napojow w roku poprzednim

o zawarto^ci

powyzej 4,5%
do 18% alkoho-

lu (z wyjqtkiem
piwa)

przy wartoSci sprzeflazy
do 37 500 7.1— oplata wynosi: 525 zi

przy wartosci spnedaty
powyzej 37 500 zl- optata wynosi
1,4% og61nej wartosci sprzedazy tych
napoj6w w roku poprzednim

przy wartosci spnednty
powyzej 77 000 zl - ophta wynosi
2,7% ogolnej wartosci sprzeda^y tych
napojow w roku poprzednim

o zawarto^ci

powyzej 18%
alkoholu

przy wartostd spnedaiy
do 77 000 zl - ophta wynosi: 2100 zl

S.Optat^ roczn^ za korzystanie z zezwoienia (zezwolen) w danym roku kalendarzowym nalezy uiszczac

w trzech rownych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja

i 30 wrzesnia albo jednorazowo do 31 stycznia danego roku - art. 11 ust.7 ww. ustawy.

Wplaty nalezy dokonywac na rachunek gminy:
Bank Spoldzielczy Ziemi f,owickiej oddzial Nieborow
nr konta : 60 9288 1066 1144 7148 2000 0010
lub.wkasieurz^du.

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przecwdzialaniu alkoholizmom, zezwolenie wygasa z uplywem 30 dni od dnia upfywu
terminu dopehiienia obowiqzku dokonania optaty w wysokosci ol<reslonej w art, 11 ust, 2 i 5,
jezeli przedsi^biorca w terminie 30 dni od dnia upfywu terminu do dokonania czynnosci okre^lonej
w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty ophty oh'eslonej w art. 11 ust. 2 albo 5, powi^kszonej o 30%
tej opiaty.


