
                                                                                                  Łosice, 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 zezwolenia  
na sprzedaż  napojów alkoholowych, na podstawie art. 111  ust. 4 ustawy z dnia               
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. 
U. z 2019r. poz. 2297 z późn zm.) oświadczam, że wartość sprzedaży poszczególnych  ro-
dzajów napojów alkoholowych  w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. roku 
wyniosła : 
 

Napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa (A)  ………………………….. zł 

słownie …………………………………………………………………………………………….....zł 

Napoje alkoholowe od 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) (B) 

                     ……………………………...zł

            

słownie ………………………………………………………………………………………………..zł 

Napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu (C)       …………………………….. zł 

słownie ………………………………………………………………………………………………..zł 

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

 
 Objaśnienia: 
 
- wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od      
towarów  i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 26  października 1982 roku  wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 



Opłaty za 2020 rok X) 

 
Nr zezwolenia Opłata roczna I rata II rata III rata  

     
kwota 

   potw. 
opłaty 

   
data 

     
kwota 

   potw. 
opłaty 

   
data 

     
kwota 

   potw. 
opłaty 

   
data 

 
x) wypełnia urząd 
   
 
 
 
Tabela rocznych opłat (w zł) 
 

Rodzaj zezwolenia Opłata podstawowa 
Opłata przy wartości sprzedaży 

Powyżej 37.500 zł Powyżej 77.000 zł 

napoje do 4,5% zawartości alkoho-
lu oraz na piwo 

525 
1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży 
x 

napoje powyżej 4,5% do 18% za-
wartości alkoholu (z wyjątkiem pi-
wa) 

525 
1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży 
x 

napoje powyżej 18 % zawartości al-
koholu  

2.100 x 
2,7% ogólnej wartości  

sprzedaży 

 
 
            

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. 
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty,  dokonuje się w   wysokości proporcjonalnej do  
okresu ważności zezwolenia.   
W kolejnych latach opłaty za korzystanie z zezwoleń dokonuje się, biorąc za podstawę wartość sprzedaży, w 
trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 
Opłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Łosice czynnej: w poniedziałek w godz. 9.00-
16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i 
Gminy Łosice: 
Bank Spółdzielczy w Łosicach 29 8038 0007 8888 8888 8888 8888   

Na dowodzie wpłaty należy wpisać : „Alkohol- oplata za korzystanie z zezwolenia nr …w 2020r.” 


