
                                                                                                         Jeleniewo, dnia…………… 
......................................................... 
                    
 
..................................................... 
 
 
..................................................... 
 
(oznaczenie przedsiębiorcy)  

OŚWIADCZENIE 
 
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   w  2019  roku   w punkcie sprzedaży   
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia   
poza miejscem sprzedaży  / w miejscu sprzedaży,  
położonym  w 
……..…………….…………………………………………………………………………. 
 
przy  ul. ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności  wynikającej z art.  18 ust. 10 pkt 5  i ust. 11 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  w postaci  cofnięcia   
posiadanych zezwoleń  oraz  3 – letniej karencji w ubieganiu się o ponowne zezwole-
nia  na sprzedaż  napojów alkoholowych,  na podstawie art. 111  ust. 4 ustawy                                    
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) oświadczam, że wartość sprzedaży poszczególnych ro-
dzajów napojów alkoholowych brutto (z podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym)   
w okresie od   1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku  wyniosła : 
 
1. Napoje alkoholowe  o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa ( A), 

zezwolenie nr …………...................................................... – .........................................................zł,  

słownie: ......................................................................................................................................... zł. 

2. Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (oprócz piwa) ( B) 

 zezwolenie nr ............................................................ – …………..……............................................zł,  

słownie:.............................................................................................................................................zł. 

3.Napoje alkoholowe  o zawartości powyżej 18% alkoholu ( C ) 

zezwolenie nr .......................................................................... –  ……............................................zł,  

słownie: .......................................................................................................................................... zł. 

 

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA ROK 2020 WYNOSI: 

 
1. za zezwolenie „A”……………………………….zł 

 

3.   za zezwolenie „B”………………………………..zł 

 

4. za zezwolenie „C”………………………………..zł 

 

razem:                     ……………..…………………    zł 

                                                                                                             

                                
 
                                                          ...................................................................................                                                                
 
                                                                 Czytelny podpis  przedsiębiorcy lub pełnomocnika    
 



 

 

POUCZENIE 

 

 

1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Jeleniewo do dnia 31 stycznia 2020 r. wraz                          

z dowodem wniesienia opłaty w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Jeleniewo: 

 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002  

 

2. Wartość sprzedaży – kwota należna  sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego(art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 

1982 roku  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

 

3. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach 

w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września danego roku . 

 

4. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 

 

5. Opłaty za korzystanie z zezwolenia: 

 

  A. do 4.5% alkoholu oraz piwa: 

                  -  jeśli wartość sprzedaży w 2019roku wynosi do    37 500 zł     - opłata wynosi 525,00 

-  jeśli wartość sprzedaży w 2019 roku przekracza  37 500 zł     - opłata stanowi 1,4%      

  ogólnej wartości sprzedaży 

           

  B. powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

                   - jeśli wartość sprzedaży w 2019 roku wynosi do     37 500 zł    - opłata wynosi 525,00 

                   - jeśli wartość sprzedaży w 2019 roku przekracza   37 500 zł     - opłata stanowi 1,4%  

 ogólnej wartości sprzedaży 

             

C. powyżej 18% alkoholu 

                   - jeśli wartość sprzedaży  w 2019roku  wynosi do     77 000 zł  - opłata  wynosi 2.100,00   

                   -  jeśli wartość sprzedaży w 2019 roku przekracza    77 000 zł  - opłata stanowi 2,7% ogólnej 

wartości sprzedaży 

 

6. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności  opłaty dokonuje się w wysokości                    

proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

 

7. Przedsiębiorca obowiązany jest w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października   okazać w 

hurtowni zaopatrującej go w napoje alkoholowe  dokumenty potwierdzające dokonanie opłaty.  

 

8. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w 

ustawowych terminach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego 

obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty  w 

wysokość to 30 % rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń. 

 

9. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie 

wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji 

o wygaśnięciu zezwolenia. 

 

10. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu,  

zezwolenie cofa się a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie  

po upływie 3 lat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


