
 
OKREŚLENIE PRZEDSIĘBIORCY 

 

TEL. KONTAKTOWY  
URZĄD GMINY URSZULIN 

UL. KWIATOWA 35 

22-234 URSZULIN 
 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH W ROKU 20 
 

UPRZEDZONY: 

 o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za złożenie niezgodnych z prawdą zeznań: „§ 1. 

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 o konsekwencjach wynikających z art. 18 ust.10 pkt 5 i ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

oświadczam, że wartość sprzedaży (brutto) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 

w punkcie sprzedaży                                                                                w msc.  

w roku 20       , tj. w okresie od 1 stycznia 20        r. do 31 grudnia 20        r. wyniosła: 

 

Wartość sprzedaży brutto napojów  

alkoholowych zawierających do 

4,5% alkoholu i piwa: 

 

 

A 

 

   zł.  gr. 

słownie: 

 
  

Zezwolenie numer: 
 

Wartość sprzedaży brutto napojów  

alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5%  do 18% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa): 

 

 

 

B 

 

   zł.  gr. 

słownie: 

 

  

Zezwolenie numer: 
 

Wartość sprzedaży brutto napojów 

alkoholowych zawierających 

powyżej 18% alkoholu 

 

 

 

C 

         

   zł.  gr. 

słownie: 

 
  

Zezwolenie numer: 
 

 

dnia 
miejscowość 

 

 

podpis osób upoważnionych do podpisania oświadczenia 

 



POUCZENIE: 
1. Oświadczenie powinno być przekazane do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego  

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy 

wszystkich wspólników winny być złożone na oświadczeniu 

3. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt. 5 ww ustawy zezwolenie wygasa w przypadku nie złożenia oświadczenia 

lub nie dokonania opłaty określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5 w terminach o których mowa w art. 11

1
 ust. 7 

4. Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww ustawy zezwolenia cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych 

danych w oświadczeniu o wartości  sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 

5. Zgodnie z art. 2
1
 pkt. 8 ww ustawy wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane 

napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 


