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_____________ dnia, _______________ 

____________________________________ 

imię i nazwisko (oznaczenie przedsiębiorcy) 

________________________ 

miejsce zamieszkania lub adres przedsiębiorcy 

_________________________  

telefon kontaktowy 

_________________________  

numer NIP lub KRS 

________________________  

właściwy naczelnik urzędu skarbowego
 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 11 1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz.1356 – z późn. zm.
1
), uprzedzony 

o konsekwencjach za podanie nieprawdziwych danych wynikających z art. 18 ust. 10 pkt 5 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczam, że 

wartość sprzedaży posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 

(zgodnie z art. 2 1pkt 8 ustawy jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego) w niżej wymienionym sklepie lokalu 

gastronomicznym dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wynosi: 

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* ________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2012 r., poz. 405 
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3. Numery zezwoleń (podać daty ważności) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________ 
  
                                                                     podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika 

 

* niepotrzebne skreślić alkoholu  

 

Uwaga! 

Zgodnie z art. 18 ust. 10  pkt 7  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.18
4 

1. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych  

w art. 18 ust. 12 organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na 

wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin 

określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia zezwolenia. 

2. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów 

napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi: 

1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa, 

2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 

4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 

18% alkoholu. 

3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 

zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o 

wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po 

upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż. 


