OŚWIADCZENIE
O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
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SO.7340.…….……….20...……

Wydanie: 10

Siedlce, ................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania zezwolenia)
wypełnia Urząd

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

1 ............................................................................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska
i adres zamieszkania )
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
2. Adres punktu sprzedaży : SIEDLCE ul. ............................................................................. nr .............. lok. ................
Stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oświadczam, że wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w w/w punkcie
sprzedaży
1

w .................... roku wyniosła:
1/ napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa
...........................................

zł /słownie złotych ..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................... /

2/ napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/
..........................................

zł /słownie złotych ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

/

3/ napoje zawierające powyżej 18% alkoholu
...........................................

zł /słownie złotych ....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

/

Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: „zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych
danych w oświadczeniu”.
..................................................................................

czytelny podpis/ pieczęć
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OPŁATY za .............. rok (wypełnia Urząd)
Nr zezwolenia

opłata roczna

I rata

II rata

III rata
kwota

data

kwota

data

kwota

data

DRUKUJ

WYCZYŚĆ

…………………………………………………………………

(podpis pracownika, pieczęć)

Tabela opłat rocznych (w złotych)
Rodzaj zezwolenia
napoje do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo
napoje powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu
/ z wyjątkiem piwa/
napoje powyżej 18%
zawartości alkoholu

Opłata przy wartości sprzedaży

Opłata podstawowa

powyżej 37.500 zł

powyżej 77.000 zł

525

1,4%
ogólnej wartości sprzedaży
1,4%
ogólnej wartości sprzedaży

x

x

2,7%
ogólnej wartości sprzedaży

525

2.100

x

wartość sprzedaży /odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych / jest to kwota należna sprzedawcy

za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21 pkt 8 ustawy)

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
W kolejnych latach opłaty za korzystanie z zezwoleń dokonuje się, biorąc za podstawę wartość sprzedaży, w trzech równych ratach w terminach
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych lub niedokonania opłaty raty w terminach wskazanych w ustawie, przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych lub dokonać opłatę raty w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu dla dokonania danej czynności wraz z jednoczesnym
dokonaniem opłaty dodatkowej (art. 18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Opłaty z tytułu udzielenia zezwolenia należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
ING Bank Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Na dowodzie wpłaty należy wpisać :”Alkohol-opłata za korzystanie z zezwolenia Nr … ..w 20…. r.”

