Moszczenica, dnia ………………..……………

……………………………………
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

……………………………………

Wójt Gminy Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

NIP ………………………………

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Na podstawie art. 111 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1286 późn.zm.) oświadczam, że w:
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres punktu sprzedaży )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w okresie od 01 stycznia ...…..….. r. do 31 grudnia ………… r. wartość sprzedaży brutto napojów
alkoholowych na podstawie poniższych zezwoleń wynosi:

Zezwolenie nr ……………………………………………….…..
□ do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa

..…………………..……… zł …….…gr

Zezwolenie nr ……………………………………………….…..
□ od 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)

…………………….……… zł …….…gr

Zezwolenie nr ……………………………………………….…..
□ powyżej 18% zawartości alkoholu

…………………….……… zł …….…gr

Wartość sprzedaży – to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego (brutto) art. 21 pkt 8. Wartość uzyskana według ceny detalicznej (rzeczywistej), którą płaci każdy kupujący, czyli cena zawierająca podatek VAT
i marżę, którą pobiera sprzedawca.
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. cofnięcie zezwolenia na podstawie art. 18 ust.10 pkt 5 w/w ustawy, a przedsiębiorca
może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.
Przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaży w roku poprzednim

.................................................................................
podpis(y) przedsiębiorcy(ców)** lub osoby upoważnionej***
**

W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

***W przypadku gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem potwierdzenia właściwego umocowania
do wykonanej czynności
termin ważności zezwolenia do dnia ……………………………
Limit opłaty
rocznej gdy
nie przekroczy
progu ustawowego

525,00 zł
do 37.500 zł
525,00 zł
do 37.500 zł

Rodzaj napojów
alkoholowych o
zaw. alkoholu

Wartość sprzedaży

w 20….. r.
do 4,5 %
oraz piwo
pow. 4,5 %
do 18 %

Opłata
podwyższona
- gdy został
przekroczy
próg stawowy
o

Opłata na rok

Podział
na raty lub

I rata

II rata

III rata

20…… r.

Termin
ważności
zezwolenia

Od ………....….

Od……..…...….

x

Do ………...….

Do ……..……...

1,4 %
1,4 %

2.100,00 zł
do 77.000 zł

X

pow. 18 %

2,7 %

Razem
verte

POUCZENIE
Opłatę można dokonać w kasie pok. nr 3 lub na konto Urzędu Gminy w Moszczenicy:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Moszczenica 03 8973 0003 0070 0700 0707 0017
Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do numeru sprawy.
Przedsiębiorcy, którym zezwolenia tracą ważność w ciągu roku – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia w
wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach) art.11 ust.8, a pozostali mogą wnosić opłaty
do określonego w ustawie dnia w 3 równych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września -art. 11 ust. 7
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Dla zasadności pobrania opłaty wystarczająca jest ważność zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym
roku kalendarzowym, bez względu na to czy zezwolenie to obejmuje cały rok, czy tylko część roku.
Na podmiocie, który dysponuje nie tylko jednym zezwoleniem na sprzedaż alkoholu w swojej placówce, ciążą dwa (lub
trzy) obowiązki uiszczenia opłat. Obowiązki te są jednak niezależne od siebie, jako że wynikają i powinny być wykonywane
każdy w ramach odrębnego zezwolenia.
Podwyższenie wysokości opłaty podstawowej za każde jednostkowe zezwolenie alkoholowe może nastąpić jedynie
wówczas, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym wartość sprzedaży tych napojów, których zezwolenie to dotyczy,
przekroczyła poziom ustalony w art. 111 ust. 3 [...] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi].
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Obliczenie to
może być dokonane przez samego zobowiązanego w drodze samo obliczenia, bądź też przez właściwy organ.
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.
Niedopełnienia w terminach obowiązku czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a i b zgodnie z art. 18 ust. 12a i
ust.12 b przedsiębiorca poniesie koszty opłaty powiększone o 30%.
Zezwolenie wygasa w przypadku nie dopełnienia obowiązku zgodnie z art. 18 ust.12a i ust. 12b ( po upływie
dodatkowych 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia i dokonania opłaty wraz z
jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% tej opłaty).
Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia to 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
Oświadczenie złożone po terminie

w ciągu 30 dni
1) 525 zł do 4,5% zaw. alkoholu oraz piwa;
2) 525 zł powyżej 4,5% do 18% zaw. alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2.100 zł powyżej 18% zaw. alkoholu.
3150,00

x

x 30%
x 30%
x 30%

30%

ust.12a

=
=
=
=

157,50 zł
157,50 zł
630,00 zł
945,00 zł

Opłata dokonana po terminie
Np.

I rata

w ciągu 30 dni

1) 175,00 zł do 4,5% zaw .alkoholu oraz piwa;
2) 175,00 zł powyżej 4,5% do 18% zaw. alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 700,00 zł powyżej 18% zaw. alkoholu.
1.050,00 zł
x
30%

x 30%
x 30%
x 30%

ust. 12b

=
=
=
=

52,50 zł
52,50 zł
210,00 zł
315,00 zł = 1365,00 zł

I rata

Zgodnie z art. 18 ust. 8. organ zezwalający ma prawo dokonać kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwolenia np. między innymi kontrolę oświadczenia o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych.

