
Procedura postępowania w sprawie kontroli rocznych oświadczeń o wartości 
sprzedaży na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

1. Wstępne czynności: 
- wezwanie przedsiębiorcy do pisemnego opisania sposobu wyliczania wartości    
sprzedaży oraz do przedłożenia dokumentów źródłowych, które zostały 
wykorzystane przy obliczeniach wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 
ubiegły rok kalendarzowy, deklarowanych w oświadczeniu rocznym. 

- sporządzenie protokołu przejęcia dowodu rzeczowego w przypadku złożenia 
przez przedsiębiorcę oryginałów dokumentów. 

2. Udostępnienie przez przedsiębiorców dokumenty źródłowe do kontroli: 

- zestawiania rzeczywistych wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
wygenerowane z licencjonowanych programów komputerowych/magazynowych 
rejestrujących obroty towarami i/lub  

- niefiskalne raporty sprzedaży wg grup towarowych (dzienne, miesięczne, 
roczne)rejestrujące rzeczywiste wartości sprzedaży wygenerowane z kasy fiskalnej 
uzyskane w wyniku wyzerowania stanów licznika kasy i/lub 

- rolki z kasy fiskalnej z paragonami sprzedaży zawierającymi pojedyncze 
rzeczywiste transakcje sprzedaży pozbawione podsumowujących dziennych raportów 
sprzedaży i/lub 

- faktury zakupów napojów alkoholowych, spis z natury (początkowy i 
końcowy zawierający zestawienia towarów w cenach netto), podana przez 
przedsiębiorcę uśredniona wysokość marży ( dokumenty powyższe są 
wykorzystywane do wyliczenia szacunkowej wartości sprzedaży) i/lub 

- łączny okresowy raport uzyskanych obrotów za cały rok rozliczeniowy wg 
grup fiskalnego zaszeregowania towarów wykorzystany do wstępnej analizy 
przedstawionych wartości sprzedaży w oświadczeniu rocznym w stosunku do 
wysokości uzyskanego całkowitego obrotu ze sprzedaży towarów zawartych w grupie 
objętej 23% podatkiem VAT. 

 

 

 

 



          3. Weryfikacja dokumentów źródłowych: 

 - analiza dokumentów źródłowych: wydruków z programu komputerowego, 
niefiskalnych raportów sprzedaży wg grup, paragonów sprzedaży oraz weryfikacja z 
zestawieniami wartości przygotowanymi przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem danych 
zawartych w dokumentach źródłowych i/lub 

- wystąpienie do właściwego Urzędu Skarbowego o informacje w sprawie ilości kas 
przypisanych do punktu sprzedaży, a w przypadku niezgodności ponowne wystąpienie do 
przedsiębiorcy o rozliczenie nieujawnionej sprzedaży 

- sporządzanie zestawień wartości remanentowych na podstawie analizy spisu z 
natury początkowego i końcowego ( załącznik do protokołu oględzin dokumentów) i/lub 

- sporządzanie szczegółowego rozliczenia wartości sprzedaży : od sumy wartości 
(brutto) z remanentu początkowego (uzyskania po dodaniu do wartości netto 23% podatku 
VAT) i wartości dokonanych zakupów w cenach brutto należy odjąć wartości (brutto) z 
remanentu końcowego (uzyskana po dodaniu do wartości netto 23% podatku VAT) i na 
koniec dodać wartość uśrednionej marży podanej przez przedsiębiorcę. 

 

 

 

 4. Sporządzane dokumenty urzędowe: 

- protokół z kontroli zawierający szczegółowe obliczenia organu kontrolnego. 

 

Wynik kontroli decyduje o sposobie zakończenia postępowania. Przedstawienie 
nieprawdziwych danych w oświadczeniu rocznym obliguje organ zezwalający do wszczęcia 
postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń ( art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy ). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 


