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           /pieczęć przedsiębiorcy/

OŚWIADCZENIE

o wartości sprzedaży w …............ roku
napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do

18% zawartości alkoholu /bez piwa/, powyżej 18% zawartości alkoholu

Lp.
Rodzaj napojów 

alkoholowych
Numer zezwolenia*

i okres ważności
Wartość sprzedaży  Uwagi

1. Napoje alkoholowe 
do 4,5 % zawartości
alkoholu oraz piwo

2. Napoje alkoholowe 
powyżej 4,5 % do 
18 % zawartości
alkoholu, /bez piwa/

3. Napoje alkoholowe
powyżej 18 %
alkoholu

Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony(a) o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10
pkt  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.), iż „zezwolenie cofa się w
przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu”, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem

                                                                                                      ….....................................................
                                                                                                                         / podpis ** /

Uwaga        
*/  jeśli w trakcie roku upłynął termin ważności i wykupiono nowe zezwolenie, podać  numer obu.
** / w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy
wszystkich wspólników



POUCZENIE

1.  W przypadku  niezłożenia  w  terminie  do  dnia  31  stycznia  danego  roku  kalendarzowego  pisemnego
oświadczenia o wartości  sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w
roku poprzednim,  zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku,
jeżeli  przedsiębiorca  w  terminie  30  dni  od  dnia  upływu  terminu  do  dokonania  ww.  czynności  nie  złoży
oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w  art.
111 ust. 2.  - art. 18 ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).

2.  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,
oddzielnie dla każdego rodzaju napoju, w zależności od zawartości procentowej alkoholu.

3.  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. 11 1 ust. 5 i 6 ww. ustawy.  Przedsiębiorca jest zobowiązany
samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń. 

Lp. Rodzaj
sprzedanych
napojów 
alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana
w przypadku gdy wartość sprzedaży
napojów alkoholowych nie 
przekroczyła progu ustawowego 

Opłata podwyższona pobierana
w przypadku gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych 
przekroczyła próg ustawowy

1. o zawartości 
do 4,5% alkoholu 
oraz piwa

przy wartości sprzedaży 
do 37.500 zł – opłata wynosi
525 zł

przy wartości sprzedaży
powyżej 37.500 zł – opłata wynosi
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim

2. o zawartości
powyżej 4,5% do 
18% alkoholu
(z wyjątkiem
piwa)

przy wartości sprzedaży
do 37.500 zł – opłata wynosi
525 zł

przy wartości sprzedaży
powyżej 37.500 zł – opłata wynosi
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim

3. o zawartości 
powyżej 18%
alkoholu

przy wartości sprzedaży
do 77.000 zł – opłata wynosi
2.100 zł

przy wartości sprzedaży
powyżej 77.000 zł – opłata wynosi
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim

4. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech 
równych ratach, w  terminach do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września danego roku - art. 111 ust. 7 ww. 
ustawy.

5.  W przypadku  niedokonania w ww. terminach opłaty  w wysokości określonej w art.  111 ust. 2 i 5 ww.
ustawy  zezwolenie  wygasa z  upływem  30  dni  od  dnia  upływu  terminu  dopełnienia  ww.  obowiązku,  jeżeli
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty
określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty – art. 18 ust. 12b ww. ustawy.

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub na rachunek gminy: 

Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
NR: 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301

6.  Przedsiębiorca,  którego  zezwolenie  wygasło  z  ww.  przyczyn,  może  wystąpić  z  wnioskiem
o  wydanie  nowego  zezwolenia  nie  wcześniej  niż  po  upływie  6  miesięcy od  dnia  wydania  decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia – art. 18 ust. 13 ww. ustawy.


