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

.....................................................................................................
.....................................................................................................
adres głównego miejsca wykonywania działalności albo siedziba osoby prawnej

…………………………………………………………

……………………………………………………….

NIP lub KRS

nr tel.

…………………………………………………………………

Urząd Miasta Kielce
Wydział Spraw Obywatelskich
i Działalności Gospodarczej
25-303 Kielce, Rynek 1

adres e-mail

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok
w placówce przy ul. .................................................................. w Kielcach
- punkt handlowy

- lokal gastronomiczny

oświadczam(y), że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych wynosiła:
Lp.

Rodzaj
napojów
alkoholowych

A

do 4,5% alkoholu
oraz piwo

B

powyżej 4,5% do
18% alkoholu

C

zawartości
powyżej 18%
alkoholu

Nr zezwolenia
i okres jego ważności

Wartość sprzedaży brutto
alkoholu w 2018 r. w złotych

Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony(a) o odpowiedzialności wynikającej z art. 18
ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2137): „zezwolenie cofa się w przypadku
przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci nr tel. oraz adresu
e-mail w celu kontaktu w sprawach związanych z niniejszym oświadczeniem. W każdym momencie
mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę składając stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta
Kielce, Biuro Działalności Gospodarczej, Rynek 1, pok. 141. Wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
..................................................................................................

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

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych za 2018 rok oraz kwoty wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w roku 2019 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jestem świadomy, że brak zastrzeżenia przedmiotowych informacji może spowodować
konieczność ich udostępnienia podmiotom trzecim w oparciu o przepisy ustawy o dostępie
do informacji publicznej.

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

Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające wpisane wartości sprzedaży
np. raport z kasy fiskalnej o rocznej sprzedaży (dla każdego rodzaju alkoholu oddzielnie)
napojów alkoholowych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.
*pełnomocnik załącza pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł
na nr konta: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu
przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na
adres e-mail iod@um.kielce.pl
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora
jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r.
poz. 2137),
d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi korzystania
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jednak nie dłużej niż przez 3 lat. Okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek
z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A
e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym
uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty
upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
POUCZENIE
1. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną
przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowego.
2. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu
stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń)
w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.
Pełna opłata roczna podana w poniższej tabeli.
Lp.
1.

Rodzaj sprzedanych napojów
alkoholowych
o zawartości do 4,5% alkoholu
oraz na piwo - A

2.

o zawartości powyżej 4,5% do
18% z wyjątkiem piwa - B

3.

o zawartości powyżej 18%
alkoholu - C

Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży
napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego
przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł
przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł
przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2.100,00 zł

3. Wpłaty należy dokonywać na konto nr: 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994
a) przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenie przez cały bieżący rok mogą uiścić opłatę
w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31
maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust. 7 ww. ustawy.
b) pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek dokonać wpłaty jednorazowo do dnia 31.01.2019r.
4. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa
zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy.
5. Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), wygasa
w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 12 pkt 5 ww. ustawy):
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
6. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku
kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający
stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od
dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111
ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności
określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty
dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od
dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111
ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania
czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2
albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

