
F/DG-2/8   Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 

nie wypełniać 

7340.……….........20…... 

 

DG- 

Bielsko-Biała, dnia........................................................ 

............................................................... 
imię i nazwisko (oznaczenie przedsiębiorcy) 

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

............................................................... 
adres przedsiębiorcy  

............................................................... 
KRS (o ile przedsiębiorca taki posiada) oraz NIP 

............................................................... 
właściwy naczelnik urzędu skarbowego  

............................................................... 
telefon kontaktowy  

Oświadczenie 
Zgodnie z art.11

1 
ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz.2137) uprzedzony o konsekwencjach za podanie nieprawdziwych 

danych wynikających z art.18 ust.10 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, oświadczam, iż w roku    wartość sprzedaży poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych (kwota należna sprzedawcy z uwzględnieniem podatku od towarów  

i usług oraz podatku akcyzowego – art.2
1
 pkt 8 ustawy) w niżej wymienionym sklepie/lokalu 

gastronomicznym wyniosła: 

A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo ........................................................................ .............................................. 

słownie....................................................................................... ............................................................................................ 

B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) ..................................................................................... 

słownie................................................................................................................................................................................... 

C. powyżej 18% zawartości alkoholu.................................................................................................................................... 

słownie...................................................................................................................... ............................................................. 

1.nazwa przedsiębiorcy, który otrzymał zezwolenie......................................................................................................... 

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

2.adres sklepu/lokalu gastronomicznego........................................................................................................................... 

3.numery zezwoleń (podać daty ważności) ...................................................................................................................... 

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

...................................................... 
podpis  

Uwaga! 

Zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ zezwalający jest 
upoważniony do kontroli zasad i warunków korzystania z zezwolenia. Informujemy, że będzie prowadzona kontrola 
prawidłowości podanych wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Prosimy zatem o zachowanie dokumentów,  
na podstawie których została ona wyliczona.  



Wartość sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z art.2
1
 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

Uwaga! 

Zgodnie z art.18 ust.10 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawienie 

fałszywych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia. 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej 

niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. 

Wyciąg z ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

Art.11
1   

1.  W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.4
1 

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) 525zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 

2) 525zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3) 2.100zł 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) 37.500zł 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) 37.500zł 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) 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej 

wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

 

6. 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 lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia 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. 

Należność należy wpłacić na konto:  
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych  

Bank PKO S.A. nr 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212  
lub  
w kasie Urzędu Miejskiego Plac Ratuszowy 6 od poniedziałku do środy w godz.7.30-15.30,  
w czwartek w godz.8.00-17.00, w piątek w godz.8.00-15.00. 


