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Na podstawie art.11 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi(Dz.U z 2018r. poz.2137 ze zm.) oświadczam, że od*
do dnia 31 grudnia 2018r.
wartość sprzedaży brutto** napojów alkoholowych wyniosła:


Napoje alkoholowe zawierające do 4, 5% alkoholu i piwo

złotych

(słownie:


Napoje alkoholowe powyżej 4, 5% alkoholu do 18% (z wyjątkiem piwa)

złotych

(słownie:


Napoje alkoholowe zawierające powyżej 18 % alkoholu

złotych

(słownie:
Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony(a)o odpowiedzialności wynikającej z art.18 ust.10 pkt. 5 ustawy z
dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,,zezwolenie cofa się
w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu” co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

podpis przedsiębiorcy

Załącznik:
Wydruk z kasy fiskalnej lub inny dokument potwierdzający wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku
2018.
*- data inna niż 1 stycznia 2018r. dotyczy wyłącznie przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie
**- wartość sprzedaży- kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.

POUCZENIE
● Oświadczenie należy złożyć w urzędzie Gminy Dąbrówka do 31 stycznia 2019 roku wraz z dowodem
wniesienia opłaty w kasie UG lub na konto : PBS Wyszków O/Dąbrówka Nr 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007
● Wartość sprzedaży –kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
● Wartość sprzedaży za 2018 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
● Wysokość opłat za cały rok z korzystania z zezwolenia:
a) Piwo i alkohole do 4,5%
 Wartość sprzedaży do kwoty 37 500 złotych opłata wynosi -525 złotych
 Jeśli wartość sprzedaży przekracza kwotę 37 500 złotych opłata wynosi 1, 4% ogólnej wartości
sprzedaży
b) Alkohole od 4, 5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
 Wartość sprzedaży do kwoty 37 500 złotych, opłata wynosi 525 złotych
 Jeśli wartość sprzedaży przekracza kwotę 37 500 złotych opłata wynosi 1, 4% ogólnej wartości
sprzedaży
c) Alkohole powyżej 18%
 Wartość sprzedaży do kwoty 77 000 złotych opłata wynosi - 2100 złotych
 Jeśli wartość sprzedaży przekracza kwotę 77 000 złotych opłata wynosi 2, 7 % ogólnej wartości
sprzedaży
● Przedsiębiorcy, których zezwolenia ważne są przez cały rok 2019 mogą wnosić opłatę w trzech równych
ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2019 roku.
● Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2019 roku – wnoszą opłatę jednorazowo do 31
stycznia 2019 roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia(wyliczoną w dniach)
● W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w
terminie do 31 stycznia 2019 roku – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu
dodatkowych 30 dni (termin liczony od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w
wysokości 30% opłaty za dany rodzaj zezwolenia.
● Jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września kolejnej raty opłaty za
korzystanie z zezwolenia- zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie dokona wpłaty w terminie 30 dni opłaty
powiększonej o 30% należnej opłaty. Dodatkowa 30% opłata liczona jest od wyliczonej opłaty ratalnej dla
każdego rodzaju zezwolenia.
● W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie
na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat
od daty uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia.

