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

Rudziniec, dnia ..............................

....................................................................................................
imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej

.....................................................................................................
.....................................................................................................
adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
nr telefonu

tel. kom.

URZĄD GMINY RUDZINIEC
OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok

2021

w placówce ..................................................................................
położonej przy ul. ......................................................... w .............................
zezwolenie(a) Nr:
A ................................................................. ważne od .............................. do .............................
B ................................................................. ważne od .............................. do .............................
C ................................................................. ważne od .............................. do .............................
Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) zw. dalej Ustawą
oświadczam(y), że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych*
wynosiła:
✓

A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa .......................................................................

✓

B - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) ..............................................

✓

C - powyżej 18% zawartości alkoholu ..............................................................................

Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej
ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych, tj.:
-odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2021r.
poz.2345) – „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 lat.”
-cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 Ustawy.

..................................................................................................
**Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)

*wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 Ustawy).
** W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

UWAGA :
Oświadczenie należy przedłożyć w terminie do 31 stycznia 2022 r. (kopię można potwierdzić
w biurze podawczym) i wnieść stosowną opłatę w kasie urzędu lub na jego konto w
ustawowym terminie (I rata do 31.01.2022 r.) - na dowodach wpłaty należy podać: rodz. dział.
sklep/ lokal np. bar, nazwa i adres punktu sprzedaży oraz podać za jakiego rodzaju zezwolenie np.
za zezwolenie - typ A l- do 4,5% alkoholu i na piwo) i określić ratę np. II/R/2022, całoroczna
R/2022.
POUCZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOT. WPŁAT ZGODNIE Z POSIADANYM ZEZWOLENIEM
OPŁATA ROCZNA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ALKOHOLI LUB
TYCH, KTÓRYCH OBRÓT ALKOHOLEM W CIĄGU ROKU 2021 NIE PRZEKROCZYŁ kwoty:
A / - do 37.500-dla zezwoleń-do 4,5 % alkoholu i na piwo-opłata podst.-5
525,- zł / III RÓWNE RATY po 175,- zł
B / - do 37.500-powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)–5
525,- zł / III RÓWNE RATY po 175,- zł
C / - do 77.000 - powyżej 18 % alkoholu-2
2.100,- zł / III RÓWNE RATY po 700,- zł
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty naliczane są proporcjonalnie do okresu
WAŻNOŚCI zezwolenia, a jeżeli wartość sprzedanych alkoholi w ROKU 2021 przekroczyła w/w wartości
należy stosować przelicznik, dla :
- A - przekroczenie kwoty 37.500,- zł obrotu X 1,4 % ogólnej wartości, w tej grupie = wpłata roczna
np. obrót - 40.000,- zł x 1,4 % -opłata roczna - 560,- zł. lub III równe raty po 186, 66 zł (po 187,- zł )
- B - przekroczenie kwoty 37.500,- zł obrotu X 1,4 % ogólnej wartości, w tej grupie = wpłata roczna
np. obrót 39.000,- zł x 1,4 % – opłata roczna 546,- zł. Lub III równe raty po 182,00 zł
- C - przekroczenie kwoty 77.000,- zł obrotu X 2,7 % ogólnej wartości, w tej grupie = wpłata roczna
np. obrót - 80.000,- zł. x 2,7 % - opłata roczna - 2.160,- zł. lub III równe raty po 720,- zł,
Płatna na rachunek Urzędu Gminy Rudziniec w III równych wpłatach – w nieprzekraczalnych, wyznaczonych
terminach:

I RATA - do 31 stycznia 2022 r, II - do 31 maja 2022 r, III - do 30 września 2022 r.
Wpłaty można dokonać w ekspozyturze Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego w Rudzińcu
przy ul. Gliwickiej 26 (parter budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu), który prowadzi obsługę kasową
Urzędu Gminy lub na konto - wg rodzajów aktualnych zezwoleń ze wskazaniem rodzaju opłaty:
Orzesko-Knurowski B.S O/Toszek nr konta - 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002

kartoteka wpłat dla ułatwienia przedsiębiorcy, obliczenia sprawdzenie wniesienia stosownych wpłat:

Rodzaje
zezwoleń

OBRÓT
roczny
alkoholem
za 2021
rok

podstawowa zł lub
po
wyliczeniu
----------opłata
roczna

OPŁATA
obowiązująca
do ……………..
r. tj. do czasu
upływu
ważności
zezwolenia
data

OPŁATA
I
RATA

Data
wpłaty
1.

2.

3.

A–do 4,5 %
alkoholu i na piwo
>obrót x 1,4 %

B–4,5% do 18 % z
wyj. piwa obrót
> x 1,4 %

C–pow. 18 %
alkoholu/obrót
>x 2,7%
wartości

OPŁATA
II
RATA

Data
wpłaty

OPŁATA
III
RATA

Data
wpłaty

525,00

525,00

2.100,00

OGÓŁEM
Ustalona opłata należna – PUNKT SPRZEDAŻY __________________________________________

OGÓŁEM

Informujemy, że:
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26 44-160
Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl; telefon: 32 4000
723, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).
4) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat;
7) Posiada Pan/Pani prawo do zażądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;
9) Podanie przez Pana/Panią danych jest wymogiem ustawowym w celu naliczenia opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1119);
10) Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.

……………………………………………………………………….
**Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)

*wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21 pkt 8 Ustawy).
** w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich
wspólników.

