
......................................................
      /miejscowość, data/

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

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

.....................................................................
                /imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej
     oraz adres przedsiębiorcy lub siedziby osoby prawnej/

tel.: .................................................

O Ś W I AD C Z E N I E

Stosownie  do  art.  111
 ust.  4  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu

w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.  U. z 2012 r.,  poz. 1356 z późn. zm./,  uprzedzony
o  odpowiedzialności  z  tytułu  złożenia  fałszywego  oświadczenia  w  postaci  cofnięcia  zezwolenia  na
sprzedaż napojów alkoholowych /art. 18 ust. 10 pkt. 5 powołanej wyżej ustawy/ oświadczam, że  wartość
sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:

........................................................................................................................................................................
/sklep, lokal gastronomiczny/

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

w ….............. roku wyniosła:

1/ o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo -            □□□□□□□□□□□□□□ zł

/słownie/.............................................................................................................................................

2/ o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% -            □□□□□□□□□□□□□□ zł

(z wyjątkiem piwa)
/słownie/.............................................................................................................................................

3/ o zawartości alkoholu powyżej 18% -            □□□□□□□□□□□□□□ zł

/słownie/.............................................................................................................................................

 …....................................
/podpis/y /

Pouczenie:

1. Zgodnie  z  art.  21 pkt.  8  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  „wartość sprzedaży-  kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje  
alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.

2. Zgodnie z art. 18 ust.10 pkt 5 powołanej wyżej ustawy zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia  
fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

3. Zgodnie  z  art.  18  ust  11  powołanej  wyżej  ustawy przedsiębiorca,  któremu cofnięto  zezwolenie  może  
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat  od dnia wydania 
decyzji o jego cofnięciu.

4. Niezłożenie oświadczenia powoduje wygaszenie zezwolenia a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem
o  wydanie  nowego  zezwolenia  nie  wcześniej  niż  po  upływie  6  miesięcy  od  dnia  wydania  decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia /art. 18 ust.13 powołanej wyżej ustawy/.
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