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OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 roku*

Lp. Rodzaj napojów alkoholowych wartość sprzedaży**
/ w zł /

wyliczona wysokość 
rocznej opłaty za 

korzystanie 
z zezwoleń w 2013r.

1. Napoje alkoholowe do 4,5 % 
zawartości alkoholu oraz piwo

2. Napoje alkoholowe powyżej 4,5 
% do 18 % zawartości alkoholu

3. Napoje alkoholowe powyżej 18 
% zawartości alkoholu 

         Uprzedzony o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego ( Dz. U. z  
1997  r.  Nr  88,  poz.553)  za  fałszywe  zeznania  potwierdzam własnoręcznym 
podpisem, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne z prawdą.

......................................
 /podpis***/

_____________

    *) oświadczenie powinno być składane do dnia 31 stycznia za rok ubiegły.
  **) kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku  
        od towarów i usług  oraz podatku akcyzowego.
***) w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki 
         cywilnej – podpisy wszystkich wspólników



  P R Z Y P O M N I E N I E 

Stosownie  do  postanowień  art.111 ust.  4  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 
473  z  późn.  zm.)  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 związku z powyższym należy wypełnić i dostarczyć  do Urzędu stosowne oświadczenie 
/dostępne  w  pok.  45  lub  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  |Niemodlinie
w zakładce „aktualności”/ oraz dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie 
lub na konto Gminy – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin 44 - 88901079 – 0009 
– 4009 - 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

Jednocześnie przypomina się, że w przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania 
opłaty  w  wysokości  i  terminach  określonych  w  w/w  ustawie  zezwolenie  wygasa,
a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można 
wystąpić  nie  wcześniej  niż  po  upływie  6  miesięcy  od  dnia  wydania  decyzji  o  jego 
wygaśnięciu.

Opłatę  o której  mowa wyżej,  przedsiębiorca prowadzący sprzedaż  napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży,  w którym roczna wartość  sprzedaży napojów alkoholowych w roku 
poprzednim przekroczyła:

1).  37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2). 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa)  –  wnosi  w  wysokości  1,4% ogólnej  wartości  sprzedaży  tych  napojów  w  roku 
poprzednim,

3). 77.000  zł. dla  napojów  alkoholowych  o  zawartości  powyżej  18% alkoholu  –  wnosi
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy,  których  roczna  wartość  sprzedaży  poszczególnych  rodzajów  napojów 
alkoholowych  nie  przekroczyła  wartości,  o  których  mowa  wyżej,  wnoszą  opłatę
w następującej wysokości:

1). 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2). 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3). 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata,  o której  mowa w ust.  1,  wnoszona jest  na rachunek gminy w każdym roku 
kalendarzowym  objętym  zezwoleniem  w  trzech  równych  ratach  w  terminach do
31  stycznia,  31  maja  i  30  września  danego  roku  kalendarzowego  (z  rozbiciem  dla 
każdego rodzaju napojów alkoholowych).


