
Zgodnie  z  art.  111 ust.  4  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu
w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1286)
przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia
w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  31  stycznia danego  roku  kalendarzowego
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.
W przypadku  niezłożenia  oświadczenia  w  ww.  terminie  organ  zezwalający  stwierdza
wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń), natomiast w przypadku przedstawienia fałszywych
danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia). 

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. 

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.

RODZAJ 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.

o zawartości do 4,5% 
alkoholu oraz piwa 

przy wartości sprzedaży do 
37, 500 zł – opłata wynosi 525 zł 

przy wartości sprzedaży 
powyżej 37,500 zł – opłata 
wynosi 1,4% ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 

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

przy wartości sprzedaży do
37, 500 zł – opłata wynosi 525 zł

przy wartości sprzedaży 
powyżej 37,500 zł – opłata 
wynosi 1,4% ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 

o zawartości powyżej 
18% alkoholu 

przy wartości sprzedaży do
77, 000 zł – opłata wynosi 2,100 zł 

przy wartości sprzedaży 
powyżej 77,000 zł – opłata 
wynosi 2,7% ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na konto
Urzędu Miejskiego w Brzesku - KBS  O/Szczurowa Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004,
w  każdym  roku  kalendarzowym  objętym  zezwoleniem jednorazowo  w  terminie  do
31 stycznia, lub 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.

Zgodnie  z  art.  18  ust.  12  pkt  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niedokonanie opłaty w wysokości wskazanej
w  powyższej  tabeli  i  terminach  o  których  mowa  powyżej  skutkuje  wygaśnięciem
przedmiotowego zezwolenia.



W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 października
1982r.  o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  zezwolenie  wygasa
z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia  obowiązku złożenia oświadczenia,
o którym mowa w art.  111 ust.  4, jeżeli  przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu
terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz
z  jednoczesnym  dokonaniem  opłaty  dodatkowej  w  wysokości  30%  opłaty  określonej
w art. 111 ust. 2.

W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 26 października
1982r.  o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  zezwolenie  wygasa
z upływem  30  dni  od  dnia  upływu  terminu  dopełnienia  obowiązku  dokonania  opłaty
w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia
upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.  b nie wniesie raty
opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W razie  wygaśnięcia  zezwolenia  ze  wskazanych  powyżej  powodów przedsiębiorca  może
wystąpić  o  nowe  zezwolenie  w  danym  miejscu  sprzedaży  nie  wcześniej  niż  po  upływie
6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Zgodnie  z  art.  18  ust.12  pkt  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu
w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  w  przypadku  przedstawienia  przez
przedsiębiorcę  fałszywych  danych  w oświadczeniu  organ  zezwalający  cofa  przedmiotowe
zezwolenie (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.


