
Instrukcja obsługi kalkulatora opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Urzędu Miasta Bydgoszczy 

1.Kalkulator nalicza opłatę na dany rok kalendarzowy: 

    -albo proporcjonalną do końca okresu ważności zezwoleń -  jeżeli zezwolenie kończy się w danym  roku, 

    -albo w ratach -jeżeli zezwolenie obejmuje cały rok. 

2.Jedna placówka -– jedno naliczenie.  

3.Zaznacz kwadracik tylko przy rodzaju zezwolenia, które posiadasz.  

4.Wpisz obroty brutto za sprzedaż danego rodzaju alkoholu w roku ubiegłym, tj. z podatkiem VAT i akcyzowym  

  (obroty należy obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych). 

   Grosze oddziel kropką lub przecinkiem. Nie wpisuj spacji, waluty, ani innych znaków alfabetycznych (patrz zdjęcie)     

   Jeżeli posiadasz zezwolenie, a sprzedaży w roku ubiegłym, nie było - wpisz 0.  

5.Zaznacz na jaki okres jest wydane Twoje zezwolenie tj. od kiedy do kiedy np. od 01.10.2022 do 30.09.2024. 

   Datę wpisuj z myślnikiem np. 2022-10-01 (patrz zdjęcie). 

6. Upewnij się, że wpisałeś właściwą datę ważności zezwoleń!  

    (wpisanie daty ważności niezgodnej z posiadanym zezwoleniem, może spowodować naliczenie niewłaściwej        

    opłaty,  co w konsekwencji skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty!!!!) 

 

7.Zaznacz -– Oblicz opłatę.  

8.Opłata z przedmiotowego kalkulatora, będzie tożsama z opłatą wyliczoną w tut. Referacie, pod warunkiem  

 złożenia/przesłania oświadczenia zawierającego te same wartości sprzedaży i właściwe daty ważności posiadanych 

zezwoleń. 

9.Wyliczoną przez kalkulator (nie zaokrągloną) opłatę, należy wpłacić do 31 stycznia na rachunek 03 1240 6960 

3905 1034 0000 0000 Urzędu Miasta Bydgoszczy-Wydział Księgowości, podając w tytule przelewu: nazwę 

przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, dopisując - opłata za korzystanie z zezwoleń w roku np. 2023r. – I rata. 

10.Pamiętaj! podstawą płatności zrobionych przez Ciebie wyliczeń jest złożenie/przesłanie oryginału oświadczenia  

     o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym.  

11. W celu obliczenia opłaty dla kolejnego punktu, kalkulator należy wyzerować.  



Szczegóły dotyczące terminów, oświadczeń i płatności na stronie: 

https://um.bydgoszcz.pl/sprawa/przyjmowanie-oswiadczen-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-w-roku-

poprzednim-i-dokonywanie-oplat-za-korzystanie-z-zezwolen/ 

 

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie  

z zezwoleń. 

 

Wyliczonych przez kalkulator kwot, nie należy zaokrąglać!!!! 

 

Kalkulator pełni tylko rolę pomocniczą.  

 

PAMIĘTAJ !! Brak złożenia oświadczenia w tut. Urzędzie, a także brak opłaty w terminie do 31 stycznia, powoduje,  

iż zezwolenie wygasa z mocy prawa!!! 
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