BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Siewierz, dnia
Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Adres zamieszkania
NIP
Telefon

za rok
w punkcie sprzedaży
zlokalizowanym w
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10 pkt. 5 oraz art. 18 ust. 11 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
który mówi, że za przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu zezwolenie cofa się a przedsiębiorca,
któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
O ś w i a d c z a m (y), że w okresie od
do 31.12.
napojów alkoholowych prowadzona na podstawie zezwoleń wyniosła:

wartość sprzedaży brutto*

1) zezwolenie A dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo
słownie:

2) zezwolenie B dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
słownie:

3) zezwolenie C dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu
słownie:

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o skutkach fałszywego składania zeznań
określonych art. 233 § 1 kodeksu karnego. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.).

.......................………....................
(podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika)

*wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
VAT oraz podatku akcyzowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am Poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695 )
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