
 
Urząd Gminy w Czudcu przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów jest dostępne na 
stronie internetowej: www.czudec.pl lub www.bip.czudec.pl w zakładce Ochrona danych osobowych. 

............................................................. Czudec, dnia............................... 
imię i nazwisko / nazwa 

............................................................. 
adres zamieszkania / siedziby 

............................................................. 
nazwa punktu sprzedaży  

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

OŚWIADCZENIE 

 

Uprzedzony(a) o konsekwencjach wynikających z art. 18 ust. 10 pkt. 5 ustawy z dnia  

26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.)* oraz pouczony o odpowiedzialności karnej za zeznanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.)**  

oświadczam, że: 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych brutto (z podatkiem VAT oraz podatkiem 

akcyzowym) w roku ………………… w wymienionym powyżej punkcie sprzedaży 

wyniosła:  

„A”  -  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo  .......................................................zł 

 

„B”  -  powyżej 4,5% do 18%  (z wyjątkiem piwa) .......................................................zł 

 

„C”  -  powyżej 18% zawartości alkoholu .......................................................zł 

 

Jednocześnie informuję, że do rozliczenia mnie z podatku VAT właściwym jest Urząd 

Skarbowy w .................................................................................................................................. 

 

 ............................................................................. 
 (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Pouczenie: 
*Art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww. ustawy - zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych  

w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 

Art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy - zezwolenie wygasa w przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty 

określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art.111 ust. 7 z zastrzeżeniem art. 12a i 12b. 

**Art.233 § 1 ww. ustawy - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do  lat 8. 

___________________________________________________________________________ 
WYPEŁANIA OSOBA PRZYJMUJĄCA OŚWIADCZENIE 

Wysokość opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym 
 A B C Kwota ogółem 

Wysokość 

opłaty 
    

I rata     

II rata     

III rata     

 
 ................................................................................ 
 (data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 


