Bukowina Tatrzańska – dnia …. 01. 2020 r.
……………………………………………..…………
Nazwisko i imię (nazwa spółki) przedsiębiorcy

…………………………………………………….….
Adres zamieszkania (siedziba) przedsiębiorcy

ED.7340.

.

Urząd Gminy
Bukowina Tatrzańska

.2019

Oświadczenie
Na podstawie z art.11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z
późniejszymi zmianami) o ś w i a d c z a m, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych
brutto (suma kwota należnych sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe - z uwzględnieniem
podatku VAT, podatku akcyzowego oraz marży) od 1 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r. w
prowadzonym przeze mnie punkcie sprzedaży pod nazwą:
…………………………………………………………………………………..…mieszczącym się
w miejscowości: …………………………………………ul.:……………………………nr………
wyniosła:
A („piwo”) - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

Opłata (wpisuje Urząd):
kwota:………………………………zł.............gr.

słownie:.…………………………………..............................................................................!
B („wino”) - powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)

kwota:……………........................... zł………...gr.

słownie:……….…………………………..............................................................................!
C („wódka”) - powyżej 18 % zawartości alkoholu

kwota: ……………………..……....zł..............gr.

słownie:……………………….…………..............................................................................!
Suma opłat do wpłaty:
Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony(a) o fakcie, że podanie fałszywych danych w
oświadczeniu o wartości sprzedaży w trybie przepisu art.11¹ ust. 4 powoduje cofnięcie zezwolenia
na podstawie przepisu art.18 ust.10. pkt.5 w/w ustawy.
Oświadczam, że zawarte w niniejszym oświadczeniu informacje o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych za 2019 rok oraz wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2020 roku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11
ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 1010 z późniejszymi zmianami) „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

………..……………………………………..…………
Podpis przedsiębiorcy

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY SPRZEDAJĄCEGO ALKOHOL
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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi
zmianami) 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 w/w 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.
4.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. 11 1 ust.5 i 6 w/w ustawy.
L.p.

1.

2.

3.

Rodzaj
sprzedanych
napojów
alkoholowych
o zawartości
do 4,5% alkoholu
oraz piwa

Opłata podstawowa pobierana
w przypadku, gdy wartość sprzedaży
napojów alkoholowych nie przekroczyła
progu ustawowego
przy wartości sprzedaży
do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

o zawartości
powyżej 4,5% do
18% alkoholu
(z wyjątkiem
piwa)
o zawartości
powyżej 18%
alkoholu

przy wartości sprzedaży
do 37 500 zł – opłata wynosi:

525 zł

przy wartości sprzedaży
do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 zł

Opłata podwyższona pobierana
w przypadku, gdy wartość sprzedaży
napojów alkoholowych przekroczyła próg
ustawowy
przy wartości sprzedaży
powyżej 37 500 zł – opłata wynosi
1,4% ogólnej wartości sprzedaży
tych napojów w roku poprzednim
przy wartości sprzedaży
powyżej 37 500 zł – opłata wynosi
1,4% ogólnej wartości sprzedaży
tych napojów w roku poprzednim
przy wartości sprzedaży
powyżej 77 000 zł – opłata wynosi
2,7% ogólnej wartości sprzedaży
tych napojów w roku poprzednim

5.Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w
trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzewracanych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30
września danego roku - art. 111 ust.7 w/w ustawy lub jednorazowo w pełnej wysokości.
Opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem
na konto Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska na numer konta bankowego Gminy w banku TBS: 90 8791
0009 0000 0000 0101 0001 z tytułem wpłaty: ”opłata za zezwolenie alkoholowe + rodzaje alkoholu +
(jeżeli opłata jest w ratach) numer raty + rok opłaty np. ABC I RATA 2019 lub AB 2019 oraz podaniem
nazwy i adresu punktu sprzedaży alkoholu np. Sklep spożywczy U Janka Groń ul. Miła 200”.
Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dostarczyć do Urzędu Gminy lub w wersji PDF przesłać na
adres mailowy: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl
Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b 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 dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5
lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

