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

Nazwisko, imię (firma) ...................................................
..........................................................................................
Adres/siedziba .................................................................
..........................................................................................
Wójt Gminy Subkowy
ul. Józefa Wybickiego 19a
83-120 Subkowy

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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”
o ś w i a d c z a m/y, że w roku ….............. wartość sprzedaży napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych przy ul. …..............................................................
(dokładny adres punktu)

w .................................................................................................................................... wyniosła:
Lp.

Rodzaj napojów alkoholowych

1

Napoje zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwo

2

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

3

Napoje zawierające powyżej 18 % alkoholu

Wartość sprzedaży napojów
alkoholowych (w zł)

Powyższe dane zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowej i rzetelnie
prowadzonej ewidencji księgowej, ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie fałszywych danych
tj.: cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy.

…....................................................
(czytelny podpis/podpisy)
Pouczenie:
1. Oświadczenie należy złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy
wszystkich wspólników winny być złożone na oświadczeniu.
3. Zgodnie z art. 21 pkt 8 ustawy wartością sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje
alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
4. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy zezwolenie wygasa w przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie
1
1
dokonania opłaty określonej w art. 11 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11 ust. 7
5. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić
tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej
wysokość to 30 % rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń
na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł. Jeśli przedsiębiorca
nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej
czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 %
całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania
opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6
miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy zezwolenia cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w
oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

