
Upowa dnia .......................... 2012 r. 

Inazwa Przedsifibiorcyl 

OSWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 11.1 ust. 4 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzia
laniu alkoholizmowi (tekstjedn. Oz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372 z p6z. zm.), 

po zapoznaniu siQ z ponizej zamieszczonym "pouczeniem" skladam oswiadczenie 
o wartosci sprzedazy poszczegolnych rodzajow napojow alkoholowych w roku 
2011 w punkcie sprzedazy ............. ........................... .................. .................. w 
.................................................. NUMER TELEFONU ........................ . 

1. 	 Wartost sprzedazy za rok 2011 napoj6w zawierajqcych do 4,5 % alkoholu oraz pi
wa 

wynosifa: .................... Zf. sfownie: ........................................................................... zt 


2. 	 Wartost sprzedazy za rok 2011 napoj6w zawierajqcych powyzej 4,5 % do 18 % 

alkoholu (z wyjqtkiem piwa) wynosifa: .................... Zf. sfownie: .................................. . 

........................................ Zf. 


3. 	 Wartost sprzedazy za rok 2011 napoj6w zawierajqcych powyzej 18 % alkoholu 

wynosifa: ............................ zt sfownie: .................................................................. zt 


Ipodpis z podaniem imienia i nazwiska. stanowiskal 
Oswiadczenie 
zostalo przyj~te w dniu ........... .... . ..... 2012 r. 
podpis przyjmujqcego ................................... .. 

Pouczenie: 

zgodnie z ustawq z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzia+aniu alkoholi

zmowi (tekstjedn. Oz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372 z p6z. zm.): 


art. 2.1. pkt 8, stanowi: "wartosc sprzedazy - kwota nalezna sprzedawcy za sprzedane napoje 
alkoholowe, z uwzgl~dnieniem podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego," 

art. 11.1 ust. 4, stanowi: "Przedsi~biorcy, prowadzetcy sprzedaz napojow alkoholowych w ro
ku poprzednim, Set obowietzani do zlozenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oswiadczenia 0 warto
sci sprzedazy poszczegolnych rodzajow napojow alkoholowych w punkcie sprzedazy w roku po
przednim." 

art. 11.1. ust. 9, stanowi: "Wartosc sprzedazy nalezy obliczac oddzielnie dla kazdego rodzaju 
napojowalkoholowych." 

art. 11.1 ust. 10, stanowi: ". Zezwolenia, 0 ktorych mowa w art. 18, 18.1. oraz 18.4, nie podle
gajet oplacie skarbowej." 
( zezwolenia: do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo, powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z 
wyjqtkiem piwa) , powyzej 18% zawartosci alkoholu, zezwolenia jednorazowe, zezwolenia na wyprzedaz 
zinwentaryzowanych zapas6w napoj6w alkoholowych). 

Zezwolenie zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5, cofa si~ w przypadku: 

przedstawienia fatszywych danych w oswiadczeniu, 0 ktorym mowa wart. 11.1. ust. 4, 



