.............................................................
miejscowość, data

pieczęć przedsiębiorcy
INFORMACJA*)
o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
Adres punktu sprzedaży: …………………………………………………………………
Uprzedzony(a) z art.18 ust. 10 pkt 5 oraz ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o odpowiedzialności za przedstawienie
fałszywych danych w oświadczeniu, oświadczam, iż wartość sprzedaży za rok ………….…. wynosiła:

1
Lp.

1

2

3

2
Rodzaje napojów
alkoholowych

3
Numer zezwolenia
i okres ważności

4
Wartość
sprzedaży**)

5
Uwagi

Napoje alkoholowe
do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwo
Napoje alkoholowe
powyżej 4,5%
do 18% zawartości
alkoholu, bez piwa
Napoje alkoholowe
powyżej 18%
zawartości alkoholu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zwanej RODO , w zakresie dobrowolnego podania numeru telefonu, adres poczty elektronicznej email oraz adresu do
korespondencji celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku.

Podstawa prawna:
Zezwolenie o którym mowa w ust.1, organ zezwalający cofa w przypadku przedstawienia fałszywych danych w
oświadczeniu, o którym mowa w art.111 ust.4 / art.18 ust. 10 pkt 5 cyt. ustawy/
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej
niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu/ art.18 ust. 11 cyt. ustawy/

................................................
podpis ***)
____________________________

*) Informacje za rok ubiegły należy przekazywać do dnia 31 stycznia bieżącego roku. W przypadku niedopełnienia
w wyznaczonym terminie obowiązku złożenia oświadczenia przedsiębiorca ma jeszcze 30 dni na jego złożenie wraz
z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w 111 ust.2 cyt. ustawy.
**) Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego
***) W przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółek prawa handlowego: podpisuje
osoba upoważniona wykazana w cyt. umowie s.c., KRS lub na podstawie pełnomocnictwa (opłata skarbowa za
pełnomocnictwo- 17 zł)

POUCZENIE
wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z
2019r., poz. 2277 z późn .zm./
Art.111
1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust.1 gminy pobierają opłatę
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , o których mowa w art. 18.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Oplata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia
31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaży
sprzedaży w roku poprzednim.
5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w
którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła
wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym
zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1–5, dokonuje się w wysokości
proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju
napojów alkoholowych.
Art. 18
12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży,
2) upływu terminu ważności zezwolenia,
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.
111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7.
13. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o
wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu
zezwolenia.

Opłatę należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15 – pokój nr 2 na
parterze lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu:
BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY O/GŁUCHOŁAZY
nr 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

