
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH

  ………………………….., dnia .................
.................................................................. 
(imię i nazwisko, firma)

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

..................................................................
(adres, siedziba)

– – –
NIP

OŚWIADCZENIE

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, poz. 2277):

Oświadczam(-y), że wartość sprzedaży brutto (kwota należna sprzedawcy za 
sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w prowadzonym 
przeze mnie sklepie / lokalu gastronomicznym, zlokalizowanym pod adresem 
............................................................................................................................................

w 2019 r. wyniosła:
 dla napojów alkoholowych objętych 

zezwoleniem „A” tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa (zezwolenie nr 
...........................................................................................
...........................................zł. słownie złotych: ...................................................................
.............................................................................................................................................

 dla napojów alkoholowych objętych 
zezwoleniem „B” tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa 
(zezwolenie nr ............................................................
...........................................zł. słownie złotych: ...................................................................
.............................................................................................................................................

 dla napojów alkoholowych objętych 
zezwoleniem „C” tj. o zawartości alkoholu powyżej 18% (zezwolenie nr 
..............................................................................................
...........................................zł. słownie złotych: ...................................................................
.............................................................................................................................................

Świadomy (-a) odpowiedzialności karnej z  art. 233 § 1 k.k. za przedstawienie 
fałszywych danych w oświadczeniu przyjmuję do wiadomości, że spowoduje to cofnięcie 
zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w myśl art. 18 ust. 10 pkt 5 
powołanej powyżej ustawy.

................................
(podpis)

POUCZENIE
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.-Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128) 
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2277)

Art. 18 ust. 10 pkt 5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa 
w przypadku: 
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4.



................................
(podpis)

WYJAŚNIENIE
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do 
złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę o której wyżej mowa przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi 
w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim,

3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi 
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

OBLICZANIE  NALEŻNEJ OPŁATY
 Zezwolenie typu A: - wartość sprzedaży w 2019 r. ............................. x 1,4 %

Należna opłata za zezwolenie typu A ................................................ zł
 Zezwolenie typu B: - wartość sprzedaży w 2019 r. ..............................x 1,4 %

Należna opłata za zezwolenie typu B ................................................ zł
 Zezwolenie typu C: - wartość sprzedaży w 2019 r. ............................. x 2,7 %

Należna opłata za zezwolenie typu C ................................................ zł
4. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych nie przekroczyła wartości przedstawionych powyżej wnoszą opłatę 
w wysokości podstawowej, tj.:

 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 
 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu.

Łączna opłata za korzystanie z zezwoleń (zezwolenia) na sprzedaż napojów 
alkoholowych wynosi: ...................................... zł
Opłatę niniejszą należy wnieść w trzech równych ratach w nieprzekraczalnym 
terminie:
1. do 31 stycznia 2020  r. ................................... zł
2. do 31 maja 2020 r. ................................... zł
3. do 30 września 2020  r. ....................................zł


