Zgierz, …..........................................
....................................................................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, NIP przedsiębiorcy)

....................................................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku
w punkcie sprzedaży mieszczącym się
w Zgierzu przy ul./pl. ..........................................................................................
…...............................................................................................…..........................
Uprzedzony o konsekwencjach wynikających z art. 18 ust. 10 pkt 5 i ust. 11 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
tj. cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku przedstawienia fałszywych
danych w niniejszym oświadczeniu
oświadczam, że wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
(z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) w wymienionym
wyżej punkcie sprzedaży wyniosła:
1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - .............................................................................. zł
słownie złotych ...................................................................................................................................
2) zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - ….............................................. zł
słownie złotych ...................................................................................................................................
3) zawierających powyżej 18% alkoholu - ...................................................................................... zł
słownie złotych ...................................................................................................................................

.............................................................................
(data wpływu oświadczenia, podpis i pieczęć
przyjmującego oświadczenie)

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

* W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników

Pouczenie na odwrocie

Pouczenie
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.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie
zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu - art. 18 ust. 11
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się
w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 014, pon., śr., czw., w godz. 8.00-14.00,
we wtorki w godz. 8.00-15.00 piątek 8.00-13.00) lub na rachunek Urzędu Miasta Zgierza:

Bank Spółdzielczy w Zgierzu
nr konta - 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107
Na dowodach wpłaty należy podać w szczególności adres punktu sprzedaży oraz rodzaje
zezwoleń, za które wnoszona jest opłata (A, B, C).
W przypadku, jeżeli oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych podpisuje
i składa pełnomocnik, należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający właściwe umocowanie
do dokonywanych czynności.
W myśl przepisu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
„Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w
organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść
na rachunek Gminy Miasto Zgierz - Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
15 8783 0004 0017 2303 2000 0103 lub w kasie - w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta
Zgierza (pok. 18).
Jednocześnie z uwagi na brzmienie przepisu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - zgodnie z § 3 ust. 1: „Składający
wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty
należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu
zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może
mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej”.

Informacja dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza
https://bip.zgierz.pl/ w zakładce „Ochrona danych osobowych w Urzędzie Miasta Zgierza”.

