
 .....................................................                                 ……………….., dn. ........................... 
( imię i nazwisko albo nazwa osoby prawnej) 

 

..................................................... 

 

..................................................... 
( adres posiadacza zezwolenia) 
 

Numer telefonu  ................................... 

e- mail: …………………………….… 

                                          

                                             O ś w i a d c z e n i e 

 
Zgodnie z art. 11 1 ust. 4 ustawy  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  ( Dz.U. 2021 poz. 1119) ,oświadczam, że wartość sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych w  punkcie sprzedaży   

……................................................................................................................................... ..................................... 

                                                                      /sklep, lokal gastronomiczny/          

 

w  miejscowości : ............................................. przy ul. ………..................................... w  2022  roku   wyniosła: 

 

1. do 4,5% oraz piwo - nr zezwolenia .................................................ważne do............................................. 

 

                                                  wartość ............................słownie......................................................................  

 

Wyliczenie wysokości opłaty za korzystanie z w/w zezwolenia: …………………………………………... 

 

2. pow.4,5% do 18% - nr zezwolenia  ................................................ważne do  ............................................  

 

                                                  wartość .............................słownie..................................................................... 

 

Wyliczenie wysokości opłaty za korzystanie z w/w zezwolenia: …………………………………………... 

 

3.    pow. 18 %            -   nr  zezwolenia ...............................................ważne do............................................... 

 

                                                  wartość .............................słownie.....................................................................  

  

Wyliczenie wysokości opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń: …………………………………………... 

 

                              

                                  OGÓŁEM DO ZAPŁATY ZA  2023  ROK: ……………………………….. 

 

DO OŚWIADCZENIA DOŁĄCZAM  RAPORT  FISKALNY ROCZNY, DOTYCZĄCY 

WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH W ROKU 2022. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że  przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu spowoduje 

cofnięcie zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych  (art. 18 ust. 10, pkt. 5  w/cyt. 

ustawy). 

 
  

                                                                                                                        ................................................ 

                                                                                                                          /Własnoręczny podpis/ 

 

Uwaga ! – pouczenie dotyczące wyliczenia opłat znajduje się na drugiej stronie 

niniejszego oświadczenia. 
 



 

 

POUCZENIE 

 

 

 

1.Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,wnosi  przedsiębiorca prowadzący 

sprzedaż  tych napojów w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży  w roku poprzednim 

przekroczyła: 

 

1/ 37.500 zł dla napojów  do 4,5% i piwa – wnosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 

     w roku poprzednim, 

2/ 37.500 zł dla napojów do 18% / z wyjątkiem piwa/ - wnosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży   

     tych napojów w roku poprzednim, 

3/ 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi  2,7% ogólnej 

    wartości sprzedaży tych napojów  w roku poprzednim. 

 

2.Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie 

przekroczyła wartości w/w  opłata wnoszona jest w następujących wysokościach: 

a/ 525 zł na sprzedaż napojów zawierających  do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 

b/ 525 zł na sprzedaż napojów zawierających pow. 4,5% do 18% alkoholu / z wyjątkiem piwa/, 

c/ 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%  alkoholu, 

 

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

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art.21 pkt 8 ww ustawy). 

 

 

UWAGA: 

 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, wyżej cytowanej ustawy 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 30 % opłaty 

określonej w art. 111   ust. 2.  

2. Zgodnie z w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, wyżej cytowanej ustawy zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od 

dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 

5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w 

ust. 12 pkt 5 li. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111   ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej 

opłaty. 

 

 

Opłata  za zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy    w Banku Spółdzielczym Gryfice   O/ Rewal  na 

konto nr  45 9376 0001 0010 5242 2002 0033 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 

trzech równych ratach w terminach  do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. 

 

 

 


