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Lp.

Rodzaj napojów
alkoholowych

1

Napoje o zawartości
do 4,5% alkoholu oraz
piwo

2

Napoje o zawartości
od 4,5% do 18%
alkoholu

3

Napoje o zawartości
powyżej 18%
alkoholu

Nr zezwolenia i okres jego Wartość sprzedaży
alkoholu 2017r. w
ważności
złotych

Opłata za
korzystanie z
zezwolenia w
2018r.

Podstawa prawna: Art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm. ).
Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu
karnego za fałszywe składanie zeznań , podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu
skutkuje cofnięciem zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. Prawdziwość powyższych danych stwierdzam
własnoręcznym podpisem

/ podpis osoby składającej
oświadczenie/
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Z 2014r., poz. 1182. ze zm.).

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Spytkowicach do 31 stycznia 2018 roku wraz z
dowodem wniesienia opłaty.
Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2018 rok - mogą wnosić opłatę w trzech
równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września 2018 roku
Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2018r. Wnoszą opłatę jednorazowo do 31
stycznia 2018r, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach)
■ opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w godz: 8-14, w bankach lub
urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Gminy Spytkowice: BS Raba
Wyżna nr 79 8815 0002 0000 0000 9364 0001
■ Wartość sprzedaży za 2017r.oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych.

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.
■ Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:
napoje alkoholowe 4,5% oraz piwo
- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2017 wynosi do 37 500zł - opłata 525, zł
-jeżeli wartość sprzedaży w roku 2017 przekracza 37 500zł -opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości
sprzedaży
napoje alkoholowe od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)
- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2017 r. wynosi do 37 500 zł - opłata 525, zł
-jeżeli wartość sprzedaży w roku 2017 przekracza 37 500zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży
napoje alkoholowe powyżej 18%
- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2017 wynosi do 77 000zł - opłata 2100,- zł
-jeżeli wartość sprzedaży w roku 2017 przekracza 77 000zł - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.
Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm. .), wygasa w przypadku
niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):
a. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
1.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia
oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze
zm. .).

2.

W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, 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.

3.

W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, 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.

•

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
487 ze zm. .).

