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KARTA INFORMACYJNA  Nr  FFP.I./24 
                   ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ROCZNEJ WARTO ŚCI SPRZEDAŻY 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Komórka odpowiedzialna: Referat Podatków 
Osoba właściwa                    
do załatwienia sprawy:

Katarzyna Mruklik

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
parter, pokój 6

Telefon: 44 6854458
Podstawa prawna: � Art.  111 ust.  4,  5,  6 ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu 

w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j.  Dz.U.  z 2018 r.   poz.  2137 
z późn. zm. ) 

Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą
Wymagane dokumenty: -

Formularze do pobrania:  Druk oświadczenia

Opłaty:  Brak

Forma załatwienia 
sprawy:

 -

Termin załatwienia 
sprawy:

 -

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe: a) 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  z dnia 
       26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
       Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.), 
b) w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa
       zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
       o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2137
       ze zm.), 
c) 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, 
d) 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 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
       26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.
       Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.). 

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 
37.500,00 – opłata wynosi 
525,00 zł

przy wartości sprzedaży 
powyżej 37.500,00 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 
37.500,00 – opłata wynosi 
525,00 zł

przy wartości sprzedaży 
powyżej 37.500,00 zł – 
opłata wynosi 1,4% 
ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim

3) o zawartości powyżej 18% 
alkoholu

przy wartości sprzedaży do 
77.000,00 zł -  opłata wynosi 
2.100,00 zł

przy wartości sprzedaży 
powyżej 77.000,00 zł – 
opłata wynosi 2,7% 
ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim

Opłaty należy dokonać na rachunek Miasta Radomska:  ESBANK Bank Spółdzielczy 
O/Radomsko -  49 1560 0013 2039 6334 0000 0007  -   z  podaniem nr zezwoleń 
i adresu punktu sprzedaży.


