
Borowie, dnia ……… stycznia 20….r. 

……………………………………………. 
(nazwisko, imię) 

……………………………………………. 

(nazwa przedsiębiorcy) 

……………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

Tel. …………………………………………       URZĄD GMINY 

          BOROWIE 

Oświadczenie 

O wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 20….. roku w punkcie pod adresem 

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

Uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10 pkt 5 i ust. 11 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci cofnięcia posiadanych 

zezwoleń oraz 3- letniej karencji w ubieganiu się o ponowne zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), oświadczam, że 

wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży od 1 stycznia 20…. Do 

31 grudnia 20…. roku wyniosła 

Lp. 
Rodzaj sprzedanych 

napojów zawierających: 

Wartość 
sprzedaży 
(brutto) 

Naliczona 
opłata 

Rata 

1 Do 4,5% alkoholu oraz piwa 
……………….... zł ……………………..zł ………………………zł 

2 Powyżej 4,5% do 18% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) ………………………zł ……………………..zł ………………………zł 

3 Powyżej 18%  

alkoholu ……………………..zł ……………………..zł ……………………..zł 

  

…………………………………………… 
/podpis i pieczęć/   

Naliczona opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Borowie w trzech równych 

ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 

Objaśnienie: 

- wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21 pkt 8 wyżej 

cytowanej ustawy) 



Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 
1. Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie prowadzenia 
sprzedaży alkoholu wynosi: 
a/  525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
b/ 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), 
c/ 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia. 
 
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do 
złożenia do dnia 31 stycznia – pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w prowadzonym punkcie 
sprzedaży w roku poprzednim. 
 
Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. 
 
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów 
alkoholowych. 
 
Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych  
w roku poprzednim przekroczyła: 
a/ 37500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 
wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim, 
b/ 37500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) – wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim, 
c/ 77000 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi 
się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 
 
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości – wnoszą opłatę podstawową 
wymienioną w punkcie 1. 
 
Opłata roczna 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. 
 
W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości 
proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 
 
Nr rachunku bankowego: 
58 9210 0008 0047 3530 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Garwolinie o/Borowie


