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1
.
Identyfikator podatkowy NIP 
podmiotu zobowiązanego
2
. 
Nr dokumentu
3
. Status
DRA
-
2
ZBIORCZA DEKLARACJA MIESIĘCZNA  DOTYCZĄCA                                             
OPŁATY WNOSZONEJ PRZEZ PODMIOTY ŚWIADCZĄCE 
USŁUGI BĘDĄCE REKLAMĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA
4
. Miesiąc
5
. Rok
Podstawa prawna:
Art.  13 ust.  2  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 
2
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z pó
ź
n. zm.)
,
zwane
j dalej 
„
ustaw
ą
”
.
Składający:
Podmiot zobowiązany
do 
wniesienia op
aty, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.
2
Termin składania:
Do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upływa termin na wystawienie faktury, zgodnie 
rzepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część - zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy.
z p
2
Miejsce składania:
Urząd  skarbowy,  przy  pomocy  którego  wykonuje  swoje  zadania  naczelnik  urzędu  skarbowego  właściwy  w  sprawach 
podatku od  towarów i usług w zakresie usługi, o której mowa w art. 13
2
ust. 1 ustawy
.
A
. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
6
.
Urząd skarbowy, do którego 
jest 
adresowana deklaracja
1)
7
.
Cel złożenia formularza
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. złożenie deklaracji
2. korekta deklaracji
2
)
B
. 
DANE PODMIOTU ZO
BOWI
ĄZA
NEGO
* 
-
dotyczy podmiotów nieb
ę
d
ą
cych osobami fizycznymi
** 
-
dotyczy podmiotów b
ę
d
ą
cych
osobami fizycznymi
B
.
1
. DANE IDENTYFIKACYJNE
8
.
Rodzaj podmiotu zobowiązanego
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. 
podmiot nieb
ę
d
ą
cy osob
ą
fizyczn
ą
2. 
osoba fizyczna
9
.
Nazwa pe
ł
na * / Nazwisko, pierwsze imi
ę
, data urodzenia *
*
B
.
2
. 
ADRES SIEDZIBY * / ADRES 
MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA **
10
. Kraj
11
. Województwo
12
. Powiat 
13
. Gmina
14
.
Ulica
15
.  Nr domu
16
. Nr lokalu
17
.  Miejscowość
18
. Kod pocztowy
Pozycja 8 nie została wypełniona
Cel złożenia
Cel założenia formularza musi być określony.
C
. 
ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE FAKTUR  I OBLICZENIE WYSOKOŚCI  OPŁATY
NIP podmiotu, na rzecz 
którego świadczono 
usługę będącą reklamą
napojów alkoholowych
Nr faktury
Data wystawienia faktury
Podstawa obliczenia 
wysokości opłaty
(p
odstawa opodatkowania 
podatkiem od towarów i usług)
3)
Wysokość opłaty
(10% podstawy 
opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług)
3
)
a
b
c
d
e
zł
zł
zł
Razem wysokość opłaty z kolumny e
19.
D. DANE  I PODPIS  OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20
. Nazwisko
21
. Pierwsze imię
22
. Telefon kontaktowy
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
24
. 
Podpis osoby upow
ażnionej do złożenia deklaracji
E
. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
25
. Uwagi urzędu skarbowego
26
. Ident
yfikator przyjmującego deklarację
27
. Podpis przyjmującego 
deklarację
Objaśnienia 
1)
Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym, do którego jest adresowana deklaracja – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego 
     właściwy dla podmiotu zobowiązanego naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania. 
2) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.). 
3) Podstawę obliczenia wysokości opłaty i wysokość opłaty zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, 
    a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 
Pouczenie 
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie opłaty z poz. 19 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.). 
3. Nr dokumentu
4. Status
ORD-ZU
UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI
A. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatników/płatników niebędących osobami fizycznymi  ** - dotyczy podatników/płatników będących osobami fizycznymi
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 1
5. Nazwa pełna */ Nazwisko **
6. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
7. Data urodzenia **
8. REGON *
A.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 2
9. Nazwa pełna */ Nazwisko **
10. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
11. Data urodzenia **
12. REGON *
B. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY
13. Treść uzasadnienia
1. Identyfikator Podatkowy  NIP  / numer PESEL
(niepotrzebne skreślić)
podmiotu 1
podmiotu 2
(niepotrzebne skreślić)
2. Identyfikator Podatkowy  NIP  / numer PESEL
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