Od 01 stycznia 2016 r.
nowe naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
ustawa z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)

Art. 18 ust. 12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:
pkt 5 niedopełnienia w terminach obowiązku:
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.

Oświadczenie termin do 31 stycznia
ust.12aW 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.
Art. 111ust. 4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31
stycznia, pisemnego oświadczeniao wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku
poprzednim.
Np. oświadczeniezłożone po 31.01.2016 r.będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2

Art.11 ust.2. Opłatę, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
po terminie w ciągu 30 dni
1) 525 złna sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;x 30%=157,50 zł
2) 525 złna sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);x 30%= 157,50 zł
3) 2100 złna sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.x 30%= 630,00 zł
3150,00x30%945,00 zł= 4.095,00 zł

Opłaty termin do 31 styczna, 31 maja i 30 września
można wnosić w trzech równych ratach. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata w wysokości proporcjonalnej do
okresu ważności zezwolenia.

ust.12bW przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu
dopełnienia obowiązku dokonania opłatyw 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. 11 1
ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Art.11 ust.2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
po terminie w ciągu 30 dni
1) 525 złna sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; x 30%= 157,50 zł
2) 525 złna sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);x 30%=157,50 zł
3) 2100 złna sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.x 30%=630,00 zł
3150,00 x 30%=945,00 zł= 4.095,00 zł
Art.11 ust.5 Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym
roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 złdla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4%ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
Np. sprzedaż 58000,00 x 1,4%= 812,00 zł x30% = 234,60 zł łącznie do zapłaty będzie 812,00 + 243,60 = 1055,60 zł

2) 37 500 złdla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosiw wysokości1,4%ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
Np. sprzedaż 25000,00 zł = 525,00 x 30% =157,50 zł łącznie do zapłaty będzie 525,00 + 157,50 =682,50 zł
3) 77 000 złdla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Np. sprzedaż - 85000,00 x 2,7%= 2.295,00 x 30% = 688,50łącznie do zapłaty będzie 2295,00 + 688,50 =2983,50 zł
W terminiepo terminie w ciągu 30 dni
A - 812,00+ 243,60= 1.055,60 zł
B - 525,00 + 157,50= 682,50 zł
C –2.295,00 + 688,50 = 2.983,50 zł
3.632,00 zł1.089,604.721,60 złróżnica 1.089,60 zł

