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Nazwa usługi:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W ROKU UBIEGŁYM
Wymagane dokumenty:
Oświadczenie - druk wniosku oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury.
Załączniki do wniosku:
nie dotyczy
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety,
pokój nr 10
Opłaty:
1. 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.
2. Opłata podstawowa pobierana jest w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych
nie przekroczyła progu ustawowego.
 Dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo opłata
podstawowa wynosi 525 zł. Przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata
wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 Dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) opłata podstawowa wynosi 525 zł. Przy wartości sprzedaży
powyżej 37 500 zł - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w
roku poprzednim;
 Dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% alkoholu opłata
podstawowa wynosi 2100 zł. Przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł - opłata
wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
.
Termin, sposób załatwienia:
Nie dotyczy
Podstawa prawna:
1. Art. 11 1, art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje:
1. Wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych - kwota należna przedsiębiorcy za sprzedane
napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
2. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy
uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach: do 31 stycznia,
31 maja oraz 30 września danego roku.
3. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy gminy: 74 8279 1023 0202 6204 2002 0001
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach.
4. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa
zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w rzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473).
5. W przypadku nie dokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww.
ustawowych terminów płatności, organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) – art. 18
ust. 12 pkt 5 cyt. ustawy.

