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Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy
prowadzący  sprzedaż  napojów  alkoholowych  w  roku  poprzednim,  są  obowiązaniu  do  złożenia  w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim tj. 2018.*

1. Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie A (na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa) wynosi
525,00 zł,

-  zezwolenie B  (na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości  powyżej  4,5% do 18% alkoholu z
wyjątkiem piwa) wynosi 525,00 zł,

- zezwolenie C (na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu) wynosi 2100,00
zł.

2. Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:

- roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500,00 zł dla
napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży
brutto tych napojów,

- roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500,00 zł dla
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa i wynosi 1,4%
ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,

- roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000,00 zł dla
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7%  ogólnej wartości sprzedaży
brutto tych napojów.

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie
przekroczyła wartości, o których mowa powyżej, wnoszą opłatę podstawową.
4. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w
trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego

5. W roku nabycia zezwolenia,  opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności
zezwolenia.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w ustawowym terminie organ zezwalający stwierdza
wygaśnięcie zezwolenia. Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu powoduje cofnięcie
zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne
wydanie zezwolenia nie wcześniej  niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji  o cofnięciu
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 



Oświadczenia należy składać w:

Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz

ul. Żwirki i Wigury 16

42-470 Siewierz

 

Informacji udziela:

Ewidencja działalności gospodarczej

pok. nr 15

tel. 32 64 99 425

* (wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych to kwota należna przedsiębiorcy za sprzedane napoje
alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego).
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