Myślenice, dnia …………………………….
Przedsiębiorca:
(Imię i nazwisko/ nazwa i forma prawna)

…………………………………………………………….
……………………………………………………………
Siedziba i adres przedsiębiorcy
……………………………………………………………….
…………………   ………………………………………….
NIP: ………………………………………………………...
Nr telefonu:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
O Ś W I A D C Z E N I E
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016
w prowadzonym przeze mnie sklepie (lokalu gastronomicznym):
przy ul………………..……………………………………………….w……………………………

Na podstawie art.11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473 z 2007 r z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą 
Oświadczam(y), że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych*
wynosiła:
„A” – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa                               ……………zł …………..gr
zezwolenie nr ………………………………..
słownie: …………………………………………………………………………………………….
„B” – pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)   ……………..zł …………...gr
zezwolenie nr ………………………………….
słownie: …………………………………………………………………………………………….
„C” – powyżej 18% zawartości alkoholu                                            ……………..zł …………..gr
zezwolenie nr …………………………………
słownie: ……………………………………………………………………………………………….
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 (Dz. U. z 1997 r, nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) – „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 do lat 13”,
	cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt Ustawy.


……………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis(y) 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)
POUCZENIE:
Oświadczenie winno być złożone do dnia 31.01.2017 r
W przypadku poprowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.
W przypadku, gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik należy załączyć stosowny dokument celem potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności.
	Wpłaty należności w terminie 31 stycznia można dokonać gotówka w kasie Urzędu lub na konto urzędu: 46 8619 0006 0020 0000 0071 0001 ( na dowodach należy podać nazwę przedsiębiorcy, nr zezwolenia i adres punktu sprzedaży):


