URZĄD GMINY W KOCHANOWICACH ul. Wolności 5
pokój 14, tel. (34) 353 31 00 wew. 134

Data wpływu do tut. Urzędu
(wypełnia urząd)

Pieczęć przedsiębiorcy

Kochanowice, ......................................

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) oświadczam(y), że w prowadzonym punkcie
sprzedaży:
..................................................................................................................................................................
(nazwa i adres punktu sprzedaży)

wartość sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła:
A. Zezwolenie nr.................................... na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
................................................................................ zł ........................................ gr
(słownie złotych: ........................................................................................................ ...........................................................)
B. Zezwolenie nr.................................... na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa)
................................................................................ zł ........................................ gr
(słownie złotych: ........................................................................................................... ........................................................)
C. Zezwolenie nr.................................... na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
................................................................................ zł ........................................ gr
(słownie złotych: ......................................................................................................................... ..........................................)

Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej
ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych, tj.:
cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

............................................................
Imię i nazwisko składającego oświadczenie

UWAGA!!!

............................................................
Podpis składającego oświadczenie

INFORMACJE DLA PRZEDSIEBIORCY

1. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania
czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej
w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
2. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18
ust.10 pkt 5 ww. ustawy.
3. Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe,
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

1

Wyliczenie opłaty na 2018 r. (wypełnia pracownik Urzędu Gminy):
A. Zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 525 zł (roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym nie przekroczyła 37500 zł)
- 1,4% ogólnej rocznej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim (po przekroczeniu 37500 zł)

..................................................................................................................................................................
B. Zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4, % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 525 zł (roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym nie przekroczyła 37500 zł)
- 1,4% ogólnej rocznej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim (po przekroczeniu 37500 zł)

..................................................................................................................................................................
C. Zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
- 2100 zł (roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym nie przekroczyła 77000 zł)
- 2,7% ogólnej rocznej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim (po przekroczeniu 77000 zł)

..................................................................................................................................................................
Razem opłata za korzystanie z zezwoleń/nia A, B, C, w 2018 r. będzie wynosić ....................................................

Powyższą opłatę należy wpłacić w następujących terminach
-w przypadku opłaty jednorazowej:
Opłata jednorazowa

Kwota

Data wpłaty

Nr dowodu wpłaty

(za okres sprzedaży
od 01.01.-31.12.
-jeżeli zezwolenie/a ważne
przez cały 2018 r.)
Płatna do 31.01.2018 r.

-w przypadku rozłożenia na raty:

Rata

Kwota

Data wpłaty

Nr dowodu wpłaty

I
(za okres sprzedaży
od 01.01.-30.04.)
Płatna do 31.01.2018 r.
II
(za okres sprzedaży
od 01.05.-31.08.)
Płatna do 31.05.2018r.
III
(za okres sprzedaży
od 01.09.-31.12.)
Płatna do 30.09.2018 r.

...........................................
/podpis i pieczątka urzędu/
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