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

Głowaczów, dnia ……………………

.............................................................
.............................................................
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania. nr telefonu)

OŚWIADCZENIE* O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W ROKU 2019
Adres punktu sprzedaży............................................................................................................................................................

Lp.

rodzaj napojów
alkoholowych

A

napoje
o zawartości do
4,5 % alkoholu oraz
piwo

B

napoje
o zawartości
powyżej 4,5 % do
18% alkoholu

C

napoje
o zawartości powyżej
18% alkoholu

Nr zezwolenia i
okres jego ważności

wartość sprzedaży
alkoholu w 2018 r.
w złotych

opłata za korzystanie
z zezwolenia w 2019 r.

Oświadczenie składa się w związku z Art. 111 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm).
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par.1 kodeksu karnego za fałszywe zeznania oraz o możliwości
cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trybie Art.18, ust.10, pkt.5 wyż. cyt. ustawy, prawdziwość
powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

.........................................................
(podpis)**

Wypełnia Urząd Gminy
1.

pierwsza rata do 31 stycznia 2020 r.

- w wysokości ....................................................................................................

2.

druga rata do 31 maja 2020 r.

3.

trzecia rata do 30 września 2020 r.

4.

opłata jednorazowa do 31 stycznia 2020 r. – w wysokości............................................................................................

- w wysokości .....................................................................................................
- w wysokości....................................................................................................

*
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Głowaczów do 31 stycznia 2020 r.
** W przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników

POUCZENIE
1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Głowaczów do 31 stycznia 2020r.
2. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
3. Wartość sprzedaży za 2019 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
4. Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:
a) piwo i alkohole do 4,5 %
jeśli wartość sprzedaży w roku 2018 wynosi do 37 500 zł – oplata 525,- zł
jeśli wartość sprzedaży w roku 2018 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży
b) alkohole od 4,5 do 18% ( z wyjątkiem piwa)
jeśli wartość sprzedaży w roku 2018 wynosi do 37 500 zł – oplata 525,- zł
jeśli wartość sprzedaży w roku 2018 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży
c) alkohole powyżej 18%
jeśli wartość sprzedaży w roku 2018 wynosi do 77 000 zł – oplata 2100,- zł
jeśli wartość sprzedaży w roku 2018, przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży
5.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2020 rok – mogą wnosić opłatę w trzech
równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września 2019roku.

6.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2020roku – wnoszą opłatę jednorazowo do
31stycznia 2019r, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

7. W przypadku nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych
terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe
zezwolenie po upływie 6 miesięcy.
8. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu –
zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie
po upływie 3 lat.
9. Opłatę należy wnieść na konto nr: 07 9125 0005 0000 0374 2000 0010

RODO
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, że:
•
•
•
•
•
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowaczów reprezentowana przez Wójta Gminy (adres: ul. Rynek 35,
26-903 Głowaczów, telefon kontaktowy: (48) 623-10-75).
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Moniką Tomczak drogą
elektroniczną poprzez e-mail: iod@glowaczow.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

•
•

dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.

………………………………………
/podpis/

