Nowy Sącz, dnia ..........................................

............................................................
............................................................
(nazwa i siedziba przedsiębiorcy)

NIP.....................................................
tel. ………………………………….

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku w punkcie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / w miejscu sprzedaży
położonym w ……………………………………………………………………………………
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10 pkt. 5 i ust. 11 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci cofnięcia posiadanych zezwoleń oraz 3 – letniej
karencji w ubieganiu się o ponowne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
na podstawie art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oświadczam, że wartość sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto (z podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym)
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosła:

- dla napojów alkoholowych kat. A, tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo
zezwolenie nr ......................................................... - …............................................... złotych,
słownie złotych ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
- dla napojów alkoholowych kat. B, tj. o zawartości alkoholu pow. 4,5% do 18% z wyj. piwa
zezwolenie nr ......................................................... - ................................................... złotych,
słownie złotych ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
- dla napojów alkoholowych kat. C, tj. o zawartości alkoholu powyżej 18%
zezwolenie nr ......................................................... - ................................................... złotych,
słownie złotych ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

.............................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika)

Objaśnienia:
1. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
2. W sytuacji gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy dołączyć urzędowo potwierdzony odpis
pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.,
3. Przy wpłatach na konto urzędu (ING Oddz. Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564)
na dowodach wpłaty proszę podawać numer zezwolenia i adres punktu sprzedaży.

