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oś W IADCZENIE

o WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU

Zgodnie z art. II' ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.). po zapoznaniu się z art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww. ustawy
oświadczam, że w roku 2015 wartość sprzedaży - kwofa naletna .\1}r:edaw(y:a spr:eduHe napoje alko/lO/o","e.
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (}ro: pot/atku akl.:r:owego; (ar'. 21 pkT 8 w/w U.\"WH)') w punkcie
sprzedaży położonym o •• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••• 0.0 ,vyniosla:

LP Rodzaj napojów Nr zezwolenia i okres Wartość Oplata za
alkoholowych jego ważności sprzedaży korzystanie z

alkoholu w zezwolenia w
2015r. [zll 2016r. [zlj

A napoje o zawartości do
4,5% alkoholu oraz
piwo

B napoje o zawartości
powyźej 4,5 % do 18%
alkoholu

C napoje o zawartości
powyźej 18% alkoholu

Razem:

Uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust.1 O pkt 5 i ust. 11 ustawy z dnia 26 paidziernika J 982 r.
o wychowaniu \\' trzeiwości i przeciwdziałaniu alkoholizmO\\li •. zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia
fałszywych danych w oświadczeniu" co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

! podpis!

• oświadczenie należ)' złożyĆ w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie w terminie do 31 stycznia2016 r.,

• w przypadku \\)'konywania działalności gospodarczej na podstawie umo\\I)' spółki cywilnej - podpisy wszystkich
wspólników.



POUCZENIE

l. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Gminy w Bodzentynie do 31 stycznia 2016r.
wraz z dowodem wniesienia opłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy, lub na konto bankowe
Nr 55849300040090 090003580018 w B.S. w Kielcach Oddział w Bodzentynie.

2. Wartość sprzedaży- kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

3. Wartość sprzedaży za 2015 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych.

4. Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:
a) piwo i alkohole do 4,5 %
• jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 37 500 zl- opłata 525 zł
• jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 przekracza 37 500 zl- opłata stanowi 1,4 % ogólnej

wartości sprzedaży,
b) alkohole od 4,5 do 18% ( z wyjątkiem piwa)
• jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 37 500 zł - oplata 525 zł,
• jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 przekracza 37 500 zł - opłata stanowi 1,4 % ogólnej

wartości sprzedaży,
PRZYKŁAD l (dot. pkt a i bi: Wartość sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w
punkcie X wyniosła 42.400 zł- opłatę obliczamy wg wzoru: 42.400 x 1,4% = 593,60 zł.
Przedsiębiorca za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa winien uiścić opłatę roczną
w wysokości 593,60 zł.

c) alkohole powyżej 18%
• jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 wynosi do 77 000 zł - opłata 2 100 zł,
• jeśli wartość sprzedaży w roku 2015 przekracza 77 000 zł - opłata stanowi 2,7 % ogólnej

wartości sprzedaży
PRZYKŁAD 2 (dot. pkt ci: Wartość sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% w punkcie X
wyniosła 88.150 zł- opłatę obliczamy wg wzoru: 88.150 x 2,7% = 2380,05 zł. Przedsiębiorca za
zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% winien uiścić opłatę w wysokości 2380,05 zł

b) Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2016 rok - mogą wnosić
opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września 2016 roku lub opłatę
jednorazową.

c) Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2016 roku - wnoszą opłatę
jednorazowo do 31 stycznia 2016r, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności
zezwolenia (wyliczona w dniach).

d) W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w
ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może
wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy. Obowiązkiem organu gminy w takim
przypadku jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia, które następuje z mocy prawa w
związku z niezłożeniem przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia oraz niedokonaniem
stosownej opłaty do 3 I stycznia 2016 roku. Ponadto organ gminy pobiera opłatę za
przedmiotowe zezwolenia za miesiąc styczeń, proporcjonalnie do okresu ich ważności.

e) W przypadku przedstawienia falsz)'\')'ch danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
alkoholu - zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z
wnioskiem o nowe zezwolenie po upł)'\vie 3 lal.

f) Przedsiębiorca, który zakończył sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie
obowiązany jest złożyć Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie oświadczenie o likwidacji
punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholO\')'ch zostaną wygaszone, jednak w tym wypadku
nie obowiązuje 6 - miesięczny okres karencji.
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