………………………………………………...

Łużna, dnia……………..……2022 r.

…………………………………………………
………………………………………………….
( imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres )

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021

Uprzedzony(a) o konsekwencjach za podanie nieprawdziwych danych, wynikających z art. 18
ust. 10 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(
Dz.U.2021.1119
t.j.
)
oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie sklepie/lokalu:
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa sklepu/ lokalu, adres)

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto (z podatkiem
VAT oraz podatkiem akcyzowym) w 2021 roku wyniosła:
1) dla napojów alkoholowych kat. „A”, tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa
Nr zezwolenia…………………….. ważne do dnia ..…..…..….- …………………………….zł
Słownie:……………………………………………………………………………………….…..
2) dla napojów alkoholowych kat „B” tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18%
oprócz piwa:
Nr zezwolenia………………………..ważne do dnia……..…..……- …………….……...…..zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………
3) dla napojów alkoholowych kat „C”, tj. o zawartości powyżej 18% alkoholu:

Nr zezwolenia……………………ważne do dnia………..……...-……..………………..……zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………….....
…………………………….
( podpis)
WYPEŁNIA URZĄD GMINY:
Kat „A’
I. Opłata jednorazowa za 2022 wynosi: …………..…………………………zł
II. Opłata z rozbiciem na raty:
Pierwsza rata płatna do 31 stycznia w wysokości..….….…..……………….zł
Druga rata płatna do 31 maja
w wysokości……..…...….……………zł
Trzecia rata płatna do 30 września w wysokości…..….…...………...……..zł
Kat „B’
I. Opłata jednorazowa za 2022 wynosi: …………..…………………………zł
II. Opłata z rozbiciem na raty:
Pierwsza rata płatna do 31 stycznia w wysokości..….….…..……………….zł
Druga rata płatna do 31 maja
w wysokości……..…...….……………zł
Trzecia rata płatna do 30 września w wysokości…..….…...………...……..zł

Kat „C’
I. Opłata jednorazowa za 2022 wynosi: …………..…………………………zł
II. Opłata z rozbiciem na raty:
Pierwsza rata płatna do 31 stycznia w wysokości..….….…..……………….zł
Druga rata płatna do 31 maja
w wysokości……..…...….……………zł
Trzecia rata płatna do 30 września w wysokości…..….…...………...……..zł

POUCZENIE
1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Łużna do 31 stycznia 2022 r. pok. 102.
2. Opłatę należy wnieść w Banku Spółdzielczym O/ Łużna lub na konto:
BS Gorlice O/Łużna 09 8795 1015 2001 0012 7231 0001
3. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z

uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
4. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech
równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września danego roku .
5. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów
alkoholowych.
6. Opłaty za korzystanie z zezwolenia:
A. do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo:
- jeśli wartość sprzedaży w 2021 roku wynosi do 37 500,00 zł - opłata wynosi 525,00
- jeśli wartość sprzedaży w 2021 roku przekracza 37 500,00 zł - opłata stanowi 1,4%
ogólnej wartości sprzedaży

B. powyżej 4,5% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
- jeśli wartość sprzedaży w 2021 roku wynosi do 37 500,00 zł - opłata wynosi 525,00
- jeśli wartość sprzedaży w 2021 roku przekracza 37 500,00 zł - opłata stanowi 1,4%
ogólnej wartości sprzedaży
C. powyżej 18% zawartości alkoholu
- jeśli wartość sprzedaży w 2021 roku wynosi do 77 000,00 zł - opłata wynosi 2.100,00
- jeśli wartość sprzedaży w 2021 roku przekracza 77 000,00 zł - opłata stanowi 2,7%
ogólnej wartości sprzedaży
7. W roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do
okresu ważności zezwolenia.
8.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu roku – wnoszą opłatę jednorazowo
do 31stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia
(wyliczona w dniach)

9. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania opłaty
w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa,
a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
10. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
alkoholu, zezwolenie cofa się a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe
zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego
cofnięciu.

