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Międzyzdroje ....................................... 

Przedsiębiorca 
Imię i nazwisko/nazwa i forma prawna  

…………………………………………. 
 Siedziba / adres przedsiębiorcy: 

…………………………………………. 

……………………………………….… 

NIP ……………………………………. 

Nr telefonu …………………………….. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Uprzedzony(a) o konsekwencjach za podanie nieprawdziwych danych, wynikających z art. 18 ust. 

10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie sklepie  

/ lokalu gastronomicznym w Międzyzdrojach: 

  

 
 

wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto (z podatkiem VAT oraz 

podatkiem akcyzowym) w roku wyniosła, dla napojów alkoholowych: 

 
 

kat. A, tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo   zezwolenie nr ….………………………….  

Kwota:  ………………………………………………  opłata:   ……………………………………. 

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………… 

kat. B, tj. o zawartości  4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)  zezwolenie nr …………..………………….. 

Kwota: .…………………………… ………………..  opłata:   ……………………………………. 

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………… 

kat. C, tj. o zawartości alkoholu powyżej 18%    zezwolenie nr ……………………………… 

Kwota: ……………………………………………….  opłata:   ……………………………………. 

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………… 

 

W przypadku posiadania dwóch zezwoleń tej samej kategorii w danym roku ( kontynuacja działalności), 

należy podać dwa numery. 

Data ważności zezwolenia: ……………………………………………………………………….…………… 

 

Oświadczam, że wpłaty dokonam w ................. ratach: 

1/ do 31 stycznia      

2/ do 31 maja           

3/ do 30 września     

 

Jednocześnie informuję, że do rozliczania mnie z podatku VAT, właściwym jest Urząd Skarbowy 

mieszczący się w ……………………………………………………………………………………………….. 

 
POUCZENIE: 

1. Podpisany egzemplarz oświadczenia należy złożyć w urzędzie w terminie do 31 stycznia. W przypadku 

przesłania pocztą – o terminowości decyduje data stempla pocztowego. 

2. Wpłaty należności w terminie do 31 stycznia można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu  

PKO Bank Polski 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284. 
3. W przypadku gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem 

potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności. 

                    

 
        ……………..………................................................... 
            (czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika) 

  

 

 

adres i nazwa punktu 

2017 
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INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM ROKU OPŁATACH ZA 

KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 
 

 

 

 

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO                     OPŁATA  
 

A 

NAPOJE ALKOHOLOWE DO 4,5 % ORAZ PIWO   : 

   

DO 37.500,00 zł                OPŁATA PODSTAWOWA                    -        525,00 zł 

POWYŻEJ  37.500,00 zł  OPŁATA PODWYŻSZONA                   -        opłata w wysokości 1,4 % ogólnej  

                                                                                                                      wartości sprzedaży tych napojów  

                                                                                                                      w roku poprzednim, 

 

B 

NAPOJE ALKOHOLOWE POWYŻEJ 4,5 % DO 18 %   : 

   

DO 37.500,00 zł                OPŁATA PODSTAWOWA                    -        525,00 zł 

POWYŻEJ  37.500,00 zł  OPŁATA PODWYŻSZONA                   -        opłata w wysokości 1,4 % ogólnej  

                                                                                                                      wartości sprzedaży tych napojów  

                                                                                                                      w roku poprzednim, 

 

C 

NAPOJE ALKOHOLOWE POWYŻEJ 18 %   : 

   

DO 77.000,00 zł                OPŁATA PODSTAWOWA                    -        2.100,00 zł 

POWYŻEJ  77.000,00 zł  OPŁATA PODWYŻSZONA                   -        opłata w wysokości 2,7 % ogólnej  

                                                                                                                      wartości sprzedaży tych napojów  

                                                                                                                      w roku poprzednim. 

 

 

          

 

 
 


