
………………..., dnia ...........................                                         

 

 

 

Urząd Gminy w Sierpcu 

 

Oświadczenie  

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 

 
1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:  
 

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

 

NIP:  …………………………….. 

 

2. Adres przedsiębiorcy: 

a) kod, miejscowość, ulica, nr:  

 

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

 

b) telefon:  ………………………………. , e-mail: ………………………………………... 

 

Stosownie do art. 111, ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.) o ś w i a d c z a m, iż 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (nazwa i adres punktu 

sprzedaży): 

 

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

w poszczególnych jego rodzajach w roku ………… wyniosła: 

 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo                                     ................... zł ......... gr. 

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

 powyżej 18% zawartości alkoholu                                     .................... zł ......... gr. 

 

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.  

 

Przyjmuję do wiadomości fakt, że podanie fałszywych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy. 

 

 

 

                                                                                        ……………………………………….. 
 
    (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 



 
POUCZENIE 

 

1. Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego  - art. 21 ust. 8 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.). 

2. 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 ww. ustawy. 

3. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa 

zezwolenie – art.18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy. 

4. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy 

uiszczać w trzech równych ratach, w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września 

danego roku kalendarzowego. 

5. Organ zezwalający ma prawo dokonać kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwolenia, jak również weryfikować i kontrolować informacje podane w oświadczeniu 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.  

 


