Załącznik do karty informacyjnej w przewodniku po usługach: nr karty OM-1
WNOSZENIE OPŁAT
NA SPRZEDAŻ

ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych; zgodnie z zapisem ust. 2 - opłatę, o której mowa, wnosi się na rachunek
gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
3) 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym
zakresie.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do
złożenia, do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
w roku poprzednim (art. 111 ust. 4). Druk oświadczenia został załączony do procedury.
Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy – opłatę, za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów
alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku
poprzednim,
3) 77000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę podstawową.
Zgodnie z art. 111 ust. 7 - opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym
objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do dnia: 31 stycznia, 31 maja
i 30 września.
Wpłat można dokonać w kasach Urzędu Miasta znajdujących się przy ul. Sudeckiej 29 i Placu
Ratuszowym 58, lub na konto:
Bank Millennium S. A. Oddział w Jeleniej Górze nr rachunku 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.
WYGASZENIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży,
2) upływu terminu ważności zezwolenia,
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej wymienionymi wyżej przepisami ustawy.
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W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:
1) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - zezwolenie wygasa
z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży
oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty
podstawowej (tzn. całej/rocznej/ opłaty, a nie raty);
2) dokonania opłaty w określonej ustawą wysokości (tj. podstawowej lub podwyższonej) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania
opłaty w określonej wysokości, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do
dokonania należnej opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w ustawie, powiększonej o 30% tej
opłaty (tzn. całej/rocznej/ opłaty, a nie raty).
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania
opłaty w określonych ustawą terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Natomiast na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych
w art. 18 ust. 12, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż
posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów należy wnieść
opłatę w wysokości:
1) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu
oraz piwa,
2) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających
powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych
zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu
ważności wymienionego wyżej zezwolenia.
WARUNKI PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży jest między innymi:
- posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wniesienie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń,
- zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających
odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez
przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
- zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do
danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
- przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Nieprzestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

