
 

Nowa Karczma, dnia………………. 

……………………………………………... 
(Oznaczenie przedsiębiorcy-imię i nazwisko/nazwa) 
 

……………………………………………... 
               (adres zamieszkania/siedziba) 

 

……………………………………………... 
                 (NIP/KRS) 

 

……………………………………………... 
                (numer telefonu) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku …………. 

 

adres punktu sprzedaży:……………………………………………………………………… 

 

na podstawie art. 11 1 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z póź.zm). 

 

oświadczam, że w okresie od dnia 01 stycznia ………. r. do dnia 31 grudnia ……….. r.  

wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych wyniosła: 

 

Lp. Rodzaj sprzedawanych 

napojów alkoholowych 

Wartość brutto 

sprzedanych 

napojów 

alkoholowych 

Słownie złotych 

1. napoje o zawartości  

do 4,5%alkoholu oraz 

piwa  

- na podstawie zezwolenia: 

Nr………………………… 

 

 

 

……………………zł                                  

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

2. napoje o zawartości 

powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem 

piwa)  

- na podstawie zezwolenia: 

Nr………………………… 

 

 

 

…………………....zł 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

3. napoje o zawartości 

powyżej 18% alkoholu 

- na podstawie zezwolenia 

Nr………………………… 

 

 

 

 

……………………zł 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………................ 

Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i 

rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej. 

 

 

 

 

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

                      Podpis przedsiębiorcy 



                                                                                  

 

 
POUCZENIE 

 

1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku 

niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 

pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października  

1982 r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2277) 

2. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18  

ust.10 pkt 5 ww. ustawy. 

3. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje 

alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

4. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do 

naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach 

określonych 

w art. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy. 

 

L.p. Rodzaj 

sprzedanych 

napojów 

alkoholowych 

Opłata podstawowa pobierana 

w przypadku gdy wartość sprzedaży 

napojów alkoholowych 

nie przekroczyła progu ustawowego  

Opłata podwyższona pobierana 

w przypadku gdy wartość 

sprzedaży napojów alkoholowych 

przekroczyła próg ustawowy 

1. o zawartości 

do 4,5% alkoholu 

oraz piwa 

przy wartości sprzedaży  

do 37 500 zł – opłata wynosi 

525 zł 

przy wartości sprzedaży 

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych 

napojów w roku poprzednim 

2. o zawartości 

powyżej 4,5% do 

18% alkoholu 

(z wyjątkiem 

piwa) 

przy wartości sprzedaży 

do 37 500 zł – opłata wynosi 

525 zł 

przy wartości sprzedaży 

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych 

napojów w roku poprzednim 

 

3. o zawartości  

powyżej 18% 

alkoholu 

przy wartości sprzedaży 

do 77 000 zł – opłata wynosi 

2 100 zł 

przy wartości sprzedaży 

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych 

napojów w roku poprzednim 

 

5.Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, 

w ustawowych, nieprzywracalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku - art. 11 1 ust.7 

ww. ustawy. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty  

po upływie ww. ustawowych terminów płatności, organ zezwalający stwierdzi wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 

ust.12 pkt 5 cyt. pow. ustawy. 

 

Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowakarczma.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art.11 ust 4 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2137), którym jest złożenie, do dnia 31 

stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 

roku poprzednim. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu, 

ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania Państwa danych, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest 

niezbędne do ustalenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

Przyjmuję do wiadomości: 

 

 

….................................................................................................... 

Data i podpis 


