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OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku wg  wzoru. 

 
            

 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Spraw Obywatelskich  
i Działalności Gospodarczej 
Mosina pl. 20 Października 1,  
I piętro, pok. 116, tel. 618109-562, 618109-563 

 
 
Opłaty: Opłaty określone art. 11 ust. 2 i 5 ustawy z 26.X.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. , poz. 487 z późn. zm. ): 
  

a) opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla 
przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub dla punktów sprzedaży w 
których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła kwot określonych w pkt 2 
(tzw. Stawki podstawowe): 

-    525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
-    525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%        
 alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
- 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% 
 alkoholu 
b) opłata za korzystanie z zezwolenia w latach następnych, objętych zezwoleniem, 
 uzależniona jest od wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim (tzw. 
 stawki podwyższone). I tak przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów 
 alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów 
 alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa- 
 wynosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
 poprzednim, 
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z 
 wyjątkiem piwa)- wynosi opłatę w wysokości 1,4 ogólnej wartości sprzedaży tych 
 napojów w roku poprzednim, 
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 185 alkoholu- wynosi 
 opłatę w wysokości 2,7% 
 

 
Termin i sposób załatwienia:  nie dotyczy 
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Podstawa prawna: art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. , poz. 487 z późn. zm.) 

  
 
 
Tryb odwoławczy:          nie dotyczy 
 
 
Inne informacje: Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest 

wznoszona w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych 
ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku 
kalendarzowego. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 
dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w art. 111 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. 111 ust. 2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 
dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości 
określonej w art. 111 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. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty. 

 
   
  Wpłat dokonywać należy na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie: 
              GBS Mosina 2690480007  0000  0215  2000  0002 
  
 Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje 

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

 
 W oświadczeniu należy podać wartość sprzedaży oddzielnie dla każdego rodzaju 

napojów alkoholowych. 
 
 
 


