………………………………………………….                                                                               Parchowo, dnia  …………………………………..
( nazwa firmy, nazwisko i imię właściciela)

…………………………………………………


………………………………………………
        Nr telefonu


Oświadczenie
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………..
działając  na podstawie art.1ˡ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 2277  z późn. zm.)
                                                          
                                                                oświadczam , że 
w okresie od dnia 01 stycznia  2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (sklep zakład gastronomiczny ) zlokalizowany w 


………………………………………………………………………………………………..          /adres punktu sprzedaży/

w roku 2019  r. wyniosła :

L.p.
Rodzaj napojów alkoholowych
Numer zezwolenia* i okres ważności
Wartość sprzedaży** w PLN
Słownie złotych
1.
Napoje alkoholowe do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo

A/……../20…………

……………………..


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

B/………/20………..

………………………


3.
Napoje alkoholowe powyżej 18 % zawartości alkoholu

C/………/20………….

……………………….


                                     



………………………………………………………...                                                               
Czytelny podpis/y/przedsiębiorcy /lub pełnomocnika


Wpłaty należy dokonać na rachunek gminy :
W kasie urzędu Gminy w Parchowie ,ul Krótka 2 ,pokój nr  20 od wtorku do piątku od godziny 8 do 13,w poniedziałek od 8 do 14,lub w formie przelewu na konto: Bank Spółdzielczy w  Bytowie ,nr konta 189321 000100 073495 2000 0030 w terminie do 31 stycznia .






                                                           P O U C Z E N I E                                                                                                                                                                    


Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art.18 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy): a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ust. 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 Urzędzie Gminy w  Parchowie, pokój nr 20 w raz z dowodem wniesienia opłaty.                                                                                                     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. (Dz. U. z 2016 r. poz. 467 z późn. 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. 

4. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenia,  a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem  o nowe zezwolenie po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia.(zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt. 5 ww. ustawy. 

5. 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. 

6. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych            w art. 11¹ ust. 5 i 6 ww. ustawy. 

7. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy  w Parchowie ,pokój nr 20, od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 13 w poniedziałek w godzinach od 8 do 14, lub na konto: 189321 000100 073495 2000 0030    Bank Spółdzielczy w Bytowie do dnia 31 stycznia 2019 roku .


