
Izbica, dnia …..............................................

…...............................................................................

…...............................................................................

…................................................................................

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania przedsiębiorcy)

….....................................................                         

                 (NIP)                                                                             

                                                        Urząd Gminy Izbica

                                                                    ul. Gminna 4, 22-375 Izbica

OŚWIADCZENIE

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych od 01 stycznia ….................r.

do 31 grudnia …....................r.

Zgodnie  z  art.  111 pkt  4  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137, z późn.zm.)

oświadczam, że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych

□- w sklepie                           □- w lokalu gastronomicznym

wynosiła:

Lp. Rodzaj napojów alkoholowych Wartość sprzedaży brutto alkoholu                        w 

…................r. w złotych

A do 4,5% alkoholu oraz piwo

B powyżej 4,5% do 18% alkoholu

C zawartości powyżej 18% alkoholu



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  (Dz.U. z 2018r. poz. 2137, z późn.zm.):  ,,zezwolenie cofa

się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu''.

WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie numeru telefonu w celu umożliwienia 

komunikacji elektronicznej Administratora z osobą fizyczną w w/w sprawie 

……………………………………………………………………………………….…….i/lub 

adresu e-mail ……………………………………………………………………………i/lub adresu do 

doręczeń ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

 ……………………..……………………………………..

Czytelny podpis osoby

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

1. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną

przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z  uwzględnieniem podatku od  towarów i

usług oraz podatku akcyzowego.

2.  Wartość  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w  roku  poprzednim  przedstawiona

w  oświadczeniu  stanowi  podstawę  do  naliczenia  opłaty  rocznej  za  korzystanie

z  zezwolenia  (zezwoleń)  w  danym  roku  kalendarzowym  –  na  zasadach  określonych

w art. 111
  ust. 5 i 6 ww. ustawy.

Przedsiębiorcy  prowadzący  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  przed  wydaniem

kolejnego  zezwolenia,  wnoszą  opłatę  w wysokości  uzależnionej  od wartości  sprzedaży w

roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości

sprzedaży poszczególnych  rodzajów napojów alkoholowych  w punkcie  sprzedaży w roku

poprzednim, składanego do dnia 31  stycznia):

a.  1,4% ogólnej  wartości  sprzedaży w roku  poprzednim napojów zawierających  do  4,5%

alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do

18%  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  jeżeli  wartość  sprzedaży  przekroczyła  37  500  zł,

c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18%

alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000  zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym

zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

3. Wpłaty należy dokonać na konto BS Izbica nr: 64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

a) przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenie przez cały bieżący rok mogą uiścić opłatę

w trzech ratach, w ustawowych, nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz

do 30 września danego roku – art. 111 ust. 7 ww. ustawy;


