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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY 

 

1. Zgodnie z art. 18  ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni  

od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11
1
 ust. 4,      

jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej  

w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej  

w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11
1
 ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982r.  

      o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem  

     30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości  

     określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu  

     do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej  

     w art. 11
1
 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty. 

3. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie      

(zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy. 

4. Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną sprzedawcy za sprzedane    

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

5. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi     

podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku 

kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 
1
 ust. 5 i 6 ww. ustawy. 

6.  Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego.  

     W przypadku sprzedaży różnych mieszanin napojów alkoholowych (na podstawie posiadanych receptur) 

należy obliczyć stężenie procentowe dla powstałego napoju alkoholowego i zakwalifikować  

do odpowiedniego rodzaju. 

 

Rodzaj napoju 

alkoholowego: 

Gdy wartość sprzedaży napojów 

alkoholowych nie przekroczyła kwoty: 

Gdy wartość sprzedaży napojów 

alkoholowych przekroczyła kwotę: 

do 4,5%  

zawartości alkoholu 

oraz piwo 

 

37.500zł – opłata wynosi: 525zł 

powyżej 37.500zł –  

opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim 

powyżej  

4,5% do18% 

zawartości alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) 

 

37.500zł -  opłata wynosi: 525zł 

powyżej 37.500zł –  

opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim 

 

powyżej 18% 

zawartości alkoholu 

 

77.000zł - opłata wynosi: 2100zł 

powyżej 77.000zł –  

opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim 

7. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy - mogą wnosić      

opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 

danego roku. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku – wnoszą opłatę 

jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.  

8. Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych można obliczyć za pomocą udostępnionego           

    kalkulatora na stronie bip.bydgoszcz.pl – https://um.bydgoszcz.pl/kalkulator/  

9. Instrukcja korzystania z kalkulatora: 

https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/instrukcje/instrukcja_kalkulator_oplaty_zezwolenia_alkohole.pdf 

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

     W tym celu należy przygotować posiadane zezwolenia oraz wypełnione CZYTELNIE oświadczenie  

     o wartości sprzedaży za rok 2022, które są niezbędne do obliczenia właściwej kwoty (opłaty).   

Uwaga!-wpisanie w kalkulatorze niewłaściwej daty ważności posiadanych zezwoleń oraz innych kwot            

  wartości sprzedaży od złożonych w tut. Urzędzie, może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat! 

10. Wyliczoną (nie zaokrągloną) opłatę należy wpłacić na konto 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 na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

11. W przypadku spółki cywilnej wszyscy przedsiębiorcy obowiązani są podpisać oświadczenie. 

 

12. Pełnomocnik lub prokurent składający oświadczenie musi posiadać pełnomocnictwo (prokurę) w formie 

    pisemnej (w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis), które podlega opłacie skarbowej w wys. 17zł 

    na konto 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 - do każdego oświadczenia. Z opłaty zwolnieni  

    są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

https://um.bydgoszcz.pl/kalkulator/
https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/instrukcje/instrukcja_kalkulator_oplaty_zezwolenia_alkohole.pdf

