
Przedsiębiorca:         Załącznik do procedury SA-7 

(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna) 
............................................................ 
............................................................ 

Siedziba i adres przedsiębiorcy: 
…………………………………………… 
..…………………………………………. 

NIP.......................................................     
 
 
 

Racławice, dnia................................................ 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Uprzedzony(a) o konsekwencjach za podanie nieprawdziwych danych, wynikających z art. 18 ust. 10 pkt. 

5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 

Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie sklepie (lokalu 

gastronomicznym) adres………………………………………………………………………………………. 

 

wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto (z podatkiem VAT oraz podatkiem 

akcyzowym) 

w roku wyniosła: 

- dla napojów alkoholowych kat. A, tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa 

zezwolenie nr ………….................................................... – .........................................................złotych, 

słownie złotych 
............................................................................................................................................... 

- dla napojów alkoholowych kat. B, tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa 

zezwolenie nr ................................................................. – …………............................................złotych, 

słownie złotych 
............................................................................................................................................... 

- dla napojów alkoholowych kat. C, tj. o zawartości alkoholu powyżej 18% 

zezwolenie nr .................................................................... – ………….........................................złotych, 

słownie złotych 
............................................................................................................................................... 
W przypadku posiadania dwóch zezwoleń tej samej kategorii w danym roku (kontynuacja działalności), 

należy podać dwa numery. 
Jednocześnie informuję, że do rozliczania mnie z podatku VAT, właściwym jest Urząd Skarbowy dla 
..................................................................................................................................................................................... 

mieszczący się 
................................................................................................................................................................... 

 

 

POUCZENIE: 

1. PODPISANE DWA EGZEMPLARZE OŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE W TERMINIE 

DO 31 STYCZNIA. W przypadku przesłania pocztą – o terminowości decyduje data stempla pocztowego. 

2. Wpłaty należności w terminie do 31 stycznia.  

3. W przypadku wpłaty bezgotówkowej na konto urzędu na dowodach wpłaty należy podać numer 

zezwolenia i adres punktu sprzedaży. 

4. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia ważne cały kalendarzowy rok, mogą wnosić opłaty 

w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. 

5. W przypadku gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem 

potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności. 

 
 
 
..….................................................... 
(czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika) 


