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ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY
Oświadczenie – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 3 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko - Organizacyjny
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, promocji i zdrowia
Pokój nr 3
tel. 61 2822001 wew. 40, e-mail malgorzata.zakrzewska@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pisemne oświadczenie składa się do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ustalenie opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
OPŁATY
1. Złożenie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi
(podstawowa):
a) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo;
b) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa);
c) 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Opłatę, o której mowa w pkt. 2 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku
poprzednim przekroczyła:
a) 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b)37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
w roku poprzednim,
c) 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).
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DODATKOWE INFORMACJE
1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,
są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
za poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni.
2. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia
zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny może
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
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