
 
                                                                                                        Głogówek, dnia …………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

     (Oznaczenie przedsiębiorcy – imię, nazwisko, forma prawna, adres)  
 

NIP/ KRS……………………………………………………………… 
 

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

                                                 ( telefon , e-mail   )                                                                                  Burmistrz Głogówka 

 

                                      48-250 Głogówek, Rynek 1  
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

       o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok             
 

w placówce/punkcie:        .................................................................................................................... 

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

zezwolenie(a) Nr            .................................................................................................................... 
 

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

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

 

            Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                     

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2018 poz. 2137 ) zw. dalej Ustawą  oświadczam(y),                

że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych*  w poprzednim roku tj   …........................... wynosiła  
 

  do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 
                     
 
 

  od 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z 

wyjątkiem piwa) 
 
 

  powyżej 18% zawartości alkoholu                           
       

       
                               

          Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo              

i rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych  za podanie 

niezgodnych   z prawdą danych, tj.: cofnięcia zezwolenia oraz 3–letniej karencji w ubieganiu się                

o ponowne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 ust. 10 pkt. 5              

i ust. 11  Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 
 

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

                          Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)** 

 
 

* wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów  i usług 

oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 Ustawy).  

 

** W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.                                                                   
 
 

 

 

 

 

        zł   gr 

  

        zł   gr 

  

        zł   gr 

  

 



 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości , że: 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Głogówek 

2. moje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

3. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia wraz z prawem do kontroli przetwarzania 

danych zawartych w zbiorze zgodnie z art.32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

( Dz. U. z 2018 r. poz. 138  z późn. zm. ) 

 

                                               

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

                                                                        Czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)** 

 

 

 

 

 

POUCZENIE  

Gmina pobiera roczne opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty zostały ustalone        

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nie ma natomiast opłaty skarbowej od tych 

zezwoleń. 

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w tym zakresie wpłaca (przed wydaniem zezwolenia) na rachunek gminy: 

 525,00 zł - sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo; 

 525,00 zł - sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu; 

 2.100,00 zł - sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Przedsiębiorcy, prowadzący  już sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia                

(do 31 stycznia), pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 

punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku takich przedsiębiorców opłatę za korzystanie z zezwolenie ustala         

się bowiem procentowo w zależności od wartości sprzedaży z poprzedniego roku.                                                          

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży 

napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 

 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi 

opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 

 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% 

ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.                                          

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła        

ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż.                              

Opłatę należy wnosić na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych 

ratach: 

 do 31 stycznia; 

 do 31 maja; 

 do 30 września. 

 

 


