
 
Sadowne, dnia ………………………  

_____________________________________ 

Oznaczenie przedsiębiorcy 

_____________________________________ 
Adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy  
_____________________________________ 
Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy 

_____________________________________ 
  Numer telefony przedsiębiorcy (do kontaktu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku w punkcie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / w miejscu sprzedaży*, 

położonym w  

……………………………………………..................................................................................... 
Adres punktu sprzedaży 

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 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 

ze zm.) oświadczam, że wartość sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych brutto (z 

podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 

grudnia 2020 roku wyniosła: 

 

 

 

A 

Napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo: 

Wartość brutto sprzedaży:  

Numer zezwolenia (A):  

Data ważności zezwolenia:   

 

 

B 

Napoje zawierające powyżej 4,5% do 18%  alkoholu z wyjątkiem piwa: 

Wartość brutto sprzedaży:  

Numer zezwolenia (B):  

Data ważności zezwolenia:  

 

 

C 

Napoje zawierające powyżej 18% alkoholu: 

Wartość brutto sprzedaży:  

Numer zezwolenia (C):  

Data ważności zezwolenia:  

 

                                                  ….……………………..…………………………………… 
                                                                                                          ( podpis przedsiębiorcy, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej 
       na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników) 

*niepotrzebne skreślić 

Urząd Gminy Sadowne 

ul. Kościuszki 3 

07-140 Sadowne 
 



POUCZENIE 

Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 ze zm.), wygasa w przypadku niedopełnienia 

w terminach obowiązku (art.12 pkt 5 ww. ustawy): 

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. 

1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia 

(zezwoleń) – art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492. ze zm.). 

2. W 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust/ 12 pkt 5 lit.b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu 

terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w 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 opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty. 

4. Zgodnie z art. 2¹ pkt. 8 ww. ustawy wartość brutto sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane 

napoje, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

5. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie 

(zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy. 

6. Jako 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. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy. 

7. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech 

równych ratach, w ustawowych, nieprzekraczalnych terminach: 

I do 31 stycznia, II do 31 maja, III do 30 września danego roku – art. 111 ust.7 ww. ustawy. 

8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w 

wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.  

9. Wpłaty należy dokonywać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sadowne:  

13 9236 0008 0261 3589 2000 0030. 

L.p. 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 piwo 

Przy wartości sprzedaży do 37500 zł. 
– opłata wynosi 525,00 zł. 

Przy wartości sprzedaży powyżej 37500 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 37500 zł. 

– opłata wynosi 525,00 zł.  

Przy wartości sprzedaży powyżej 37500 zł. – opłata 

wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 

w roku poprzednim 

3 O zawartości  powyżej 

18% alkoholu 

Przy wartości sprzedaży do 77000 zł. 
– opłata wynosi 2.100 zł. 

Przy wartości sprzedaży powyżej 77000 zł. – opłata 

wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 

w roku poprzednim.  

 

L.p.  Wartość sprzedaży poszczególnych napojów 

alkoholowych:  

Wysokość opłaty:  

 

1 A) do 4,5 % alkoholu oraz piwa:  

2 B) powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu                              

(z wyjątkiem piwa): 

 

3 C) powyżej 18 % alkoholu:  

RAZEM:  

WYSOKOŚĆ RAT: I II III 

 


