Frysztak, ……………………………

………………………………………………..……
(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna)

………………………………………………..……
W przypadku spółki cywilnej
imiona i nazwiska wszystkich wspólników

Wójt Gminy Frysztak

………………………………………………..……
………………………………………………..……
Adres siedziby przedsiębiorcy
……………………………………………………….….
Numer telefonu (udostępniony dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z przedsiębiorcą)

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku

2019

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oświadczam(y), że w punkcie sprzedaży

tj. w

- placówce handlowej*

- placówce gastronomicznej* położonej w:

........................................................................................................................................................................................................................................................
adres punktu sprzedaży

rzeczywista wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto (z podatkiem VAT
oraz podatkiem akcyzowym) wyniosła:
dla napojów alkoholowych kat. A, tj. o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa
zezwolenie

Nr

............................................................................

ważne

do

......................................

wartość sprzedaży ................................................... złotych, słownie złotych ………………...…….….........
............................................................................................................................................................................
dla napojów alkoholowych kat. B, tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
zezwolenie

Nr

............................................................................

ważne

do

......................................

wartość sprzedaży ................................................... złotych, słownie złotych ………………...…….….........
............................................................................................................................................................................
dla napojów alkoholowych kat. C, tj. o zawartości alkoholu powyżej 18%
zezwolenie

Nr

............................................................................

ważne

do

......................................

wartość sprzedaży ................................................... złotych, słownie złotych ………………...…….….........
............................................................................................................................................................................
W przypadku posiadania dwóch zezwoleń tej samej kategorii w danym roku (kontynuacja działalności), należy podać
dwa numery.

Jednocześnie informuję, że do rozliczania mnie z podatku VAT właściwym jest Urząd Skarbowy
……………………………………………………………………… mieszczący się

……………………………….

Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej
ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych,
tj.: cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

...........................................................................
(czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika)
* właściwe zaznaczyć

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Frysztak z siedzibą: Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130
Frysztak, tel: 172777110. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych –
Patryk Filip za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@ug.frysztak.pl Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celach
prowadzenia postępowań w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia
zezwoleń, przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli
oświadczeń o wartości sprzedaży, tworzenia naliczeń opłat oraz spełnienia innych wymogów i wykonania przez organ zadań
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawą z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w celu prowadzenie postępowania. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, również na podstawie umów powierzenia. Pani/Pana Dane w
rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
niepodanie danych skutkuje niemożnością realizacji ww. celów. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi prawach.
………………………………………………………
(czytelny podpis)

POUCZENIE:
1. Podpisany egzemplarz Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy we Frysztaku w terminie do dnia 31
stycznia 2020 r. wraz z dowodem wniesienia opłaty. W przypadku przesłania pocztą –
o terminowości decyduje data stempla pocztowego.
2. W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w terminie do 31 stycznia - zezwolenie wygasa, jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu 30 dni
liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem
dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.
3. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września danego roku
raty opłaty za korzystanie z zezwolenia - zezwolenie wygasa, jeśli przedsiębiorca nie dokona w ciągu 30 dni
liczonych od daty upływu ustawowego terminu wpłaty raty opłaty za korzystanie z zezwolenia powiększonej o
30 % należnej opłaty rocznej.
4. Wpłaty należności w terminie do 31 stycznia można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu
Gminy Frysztak przy ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 lub bezgotówkowo na konto Urzędu:
BANK SPÓŁDZIELCZY w Strzyżowie / ODDZIAŁ FRYSZTAK 09 9168 1027 5505 8519 2000 0001
Dowód wpłaty należy przesłać do Urzędu Gminy Frysztak za pośrednictwem: faksu nr (17) 2777 920,
e-mail: ug@frysztak.pl lub okazać pracownikowi Urzędu Gminy Frysztak we Frysztaku - pokój nr 4, parter.
5. W przypadku, gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem
potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej
w kwocie 17 zł, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia ważne cały kalendarzowy rok, mogą wnosić opłaty w 3 równych ratach
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
7. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w 2020 roku – wnoszą opłatę jednorazowo do dnia
31 stycznia, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym roku (wyliczoną
w dniach).
8. Wartość sprzedaży stanowi podstawę naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Opłata podstawowa wynosi:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata podwyższona jest pobierana gdy wartość sprzedaży przekroczyła progi ustawowe i wynosi:
1) przy wartości sprzedaży powyżej 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu
oraz piwa - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) przy wartości sprzedaży powyżej 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) przy wartości sprzedaży powyżej 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%
alkoholu - 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

