
 
………………….……………. , dnia ……………………….. 

           <miejscowość>    <data> 
Oznaczenie przedsiębiorcy,  
 
.................................................................................................................... 
Adres siedziby przedsiębiorcy 
 
................................................................................................................... 

kontakt ………………………….. 
 

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie  

ul. Kolejowa 2  

   

                                                                          O Ś W I A D C Z E N I E 

                  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok     

 

w punkcie sprzedaży (sklep, lokal gastronomiczny) *: 

 

.............................................................................................................................................................................................................. 

Nazwa punktu sprzedaży, adres 

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-

wi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oświadczam(y), że w prowadzonym punkcie sprzedaży:  

 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła ( jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedaż napojów alkoholowych z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) 

 

Lp. Rodzaj sprzedawanych 

 napojów alkoholowych 

Wartość sprzedanych napo-

jów alkoholowych 

Wartość - słownie złotych 

1. napoje o zawartości  

do 4,5% alkoholu oraz piwa  

Nr zezwolenia: ……………… 

……………………………...… 

 

 

…..……………………zł 

                                  

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………… 

2. napoje o zawartości 

powyżej 4,5% do 18%  

alkoholu (z wyjątkiem piwa)  

Nr zezwolenia: ……………….. 

….……………………………… 

 

 

 

………..……………....zł 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………….. 

3. napoje o zawartości 

powyżej 18% alkoholu 

Nr zezwolenia ………………... 

……………….………………… 

 

 

…………….……….…zł 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………….....................

.............................................................. 

Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji 

księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych, tj.: cofnięcia zezwolenia na pod-

stawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Do oświadczenia należy dołączyć roczny raport fiskalny, dotyczący wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napo-

jów alkoholowych  stan na 31 grudnia 202…r..-  

Ważna wiadomość 
 

Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  20,,,, r. 

 Urząd Gminy Janowice Wielkie  przeprowadzi kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na-

pojów alkoholowych w zakresie prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku 

poprzednim.  Na podstawie danych zawartych w oświadczeniu, wyliczana jest opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych. 

Celem kontroli jest ustalenie, czy dane zawarte w oświadczeniu odzwierciedlają faktyczną wartość sprzedaży poszczegól-

nych rodzajów napojów w danym punkcie i w roku, którego dotyczy oświadczenie. Kontrole przeprowadzane będą bez 

wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze kontroli dotyczącej konkretnego punktu sprzedaży. 

                                                                                                         ............................……………………….. 
                                                                                                        <podpis(y) składającego(ych) oświadczenie> 
 
Informuję, że do rozliczenia mnie z podatku VAT właściwym jest Urząd Skarbowy mieszczący się 
w ........................................................................................................................……..................... 
*) w przypadku spółki cywilnej - podpisy wszystkich wspólników 
Proszę o podawanie czytelne  danych liczbowych. 


