
Łochów, dnia ………………………  
Oznaczenie przedsiębiorcy:  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
Adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM 

 

Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm./, 
oświadczam, że wartość sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych, w roku 2018 w  

 

______________________________________________________________________________ 
nazwa i adres placówki detalicznej lub lokalu gastronomicznego 

wyniosła:  

 
A 

napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo: 

Wartość brutto sprzedaży:  

Numer zezwolenia A, data ważności:  

 
B 

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

Wartość brutto sprzedaży:  

Numer zezwolenia B, data ważności:  

 
C 

Napoje zawierające powyżej 18% alkoholu: 

Wartość brutto sprzedaży:  

Numer zezwolenia C, data ważności:  
 

Data i podpis osoby/osób składających oświadczenie:  

 

______________________________________________________________________________ 
 
Pouczenie:  

1. Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.) niniejsze oświadczenie musi zostać złożone do dnia 31 stycznia. 
2. Zgodnie z art. 2¹ pkt. 8 wyżej wskazanej ustawy wartość sprzedaży jest to „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje,  
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.  
3. W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej, oświadczenie muszą podpisać wszyscy wspólnicy.  

 
 

Dodatkowe informacje na odwrocie →→→  
 
 
 

 

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE 
ALEJA POKOJU 75 
07-130 ŁOCHÓW 
tel. 25 64 37 885 

 



WYPIS Z USTAWY 

 

Art. 11¹. 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4¹ ust. 1 gminy 

pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.  
 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:  
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;  
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);  
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.  
 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.  
 

4. 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.  
 

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, 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 do 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.  
 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie 

przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.  
 

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym 

zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 

kalendarzowego.  
 

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

TABELA POMOCNICZA  

1.  Wartość sprzedaż poszczególnych napojów alkoholowych:  Wysokość opłaty:  

2. A) do 4,5 % alkoholu oraz piwa:  
3. B) powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa):  
4. C) powyżej 18 % alkoholu:  
5. RAZEM:  
6. WYSOKOŚĆ RATY (1/3 opłaty rocznej):  

 
W punkcie 2 tabeli podaj wartość sprzedaży napojów alk. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. Jeżeli wartość 
sprzedaży nie przekroczyła 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł) opłata roczna wynosi 525 zł, 
Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500,00 zł opłata wynosi 1,4% wartości sprzedaży.  
 

W punkcie 3 tabeli podaj wartość sprzedaży napojów alk. zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) Jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset 
zł) opłata roczna wynosi 525 zł. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500,00 zł opłata wynosi 1,4% wartości 
sprzedaży.  
 

W punkcie 4 tabeli podaj wartość sprzedaży napojów alk. zawierających powyżej 18% alkoholu. Jeśli wartość 
sprzedaży nie przekroczyła 77.000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy zł) opłata roczna wynosi 2100 zł. Jeżeli 
wartość sprzedaży przekroczyła 77.000 zł opłata roczna wynosi 2,7% wartości sprzedaży.  


