
Przedsiębiorca Nowy Targ, dnia..............................................

(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna)

…............................................................

…............................................................

Siedziba i adres przedsiębiorcy:

…............................................................

….............................................................

NIP...........................................................

O Ś W I A D C Z E N I E 

Uprzedzony(a) o konsekwencjach za podanie nieprawdziwych danych, wynikających z art. 18 ust. 10 pkt. 5

ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi

(Dz. U. z 2018r., poz. 2137) oświadczam, iż w prowadzonym przeze mnie sklepie/lokalu gastronomicznym

w Nowym Targu, przy ulicy............................................................……………………………………………..

wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w roku 2018 wyniosła:

– dla napojów alkoholowych o zawartości  do 4,5% alkoholu oraz piwa,

zezwolenie nr …...................................................................... - …...........................................złotych,

słownie złotych: .........................................................................................................................

– dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

zezwolenie nr ….................................................................  - ….............................................. złotych,

słownie złotych:......................................................................................................................................

– dla napojów alkoholowych o zawartości  powyżej 18% alkoholu 

zezwolenie nr …......................................................................- ….............................................złotych,

słownie złotych:......................................................................................................................................

W przypadku posiadania dwóch zezwoleń tej samej kategorii w danym roku (kontynuacja działalności), należy
podać dwa numery.
Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 
Pouczenie:

1. Podpisane  oświadczenie  należy  złożyć  w  Urzędzie  w  terminie  do  31  stycznia  2019  roku,
w przypadku przesłania pocztą – o terminowości decyduje data stempla pocztowego.

2. Wpłaty należy dokonać w terminie  do 31 stycznia  2019, roku w kasie  Urzędu Miasta  lub na konto
Urzędu (PKO S.A. 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564). 

3. Zgodnie  z  art.  18  ust.  10  pkt.  5  ww.  ustawy  przedstawienie  fałszywych  danych  w  oświadczeniu
spowoduje fakt cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Przedsiębiorcy  posiadający  zezwolenia  ważne  cały  rok  kalendarzowy,  mogą  wnosić  opłaty
w  3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. 

5. W przypadku  gdy  oświadczenie  podpisuje  pełnomocnik,  należy  załączyć  stosowny  dokument  celem
potwierdzenia  właściwego  umocowania  do  wykonywanej  czynności  wraz  z  opłatą  skarbową
w wysokości 17 zł. 

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


