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CZY NA PEWNO STAĆ NAS NA WPROWADZENIE  
W KWIETNIU OPŁAT OD „MAŁPEK” I NAPOJÓW 

SŁODZONYCH?  
 
 
 
 

Wybrane aspekty prawne budzące zastrzeżenia 
przedsiębiorców 

Warszawa, 11 lutego 2020 



„Przedsiębiorcy nie mogą ponosić negatywnych skutków niejasnych 
przepisów. (…)  
Działanie organu musi być przewidywalne – zakazane jest 
odstępowanie od utrwalonej praktyki załatwiania danego rodzaju 
spraw bez ważnej przyczyny”. 
 
Konstytucja Biznesu z dnia 30 kwietnia 2018 roku 

Tymczasem… 

…Rząd przyjął i przekazał do Sejmu piątą wersję projektu Ustawy 
prozdrowotnej w wersji, która w sposób fundamentalny różni się 
merytorycznie od pierwotnej wersji dyskutowanej w toku konsultacji 
publicznych przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia na przełomie 
roku… 
  
…Wobec przygotowywanej do wejścia w życie już 1 kwietnia Ustawy 
prozdrowotnej przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z wieloma pytaniami, 
na które dziś, 50 dni przed jej planowanym  wejściem w życie, nie znają 
odpowiedzi… 
 



Część pierwsza – alkohol do 300 ml 
 



Przykład: wielokrotne naliczanie opłaty od kolejnych 
transakcji dotyczących tej samej partii „małpek” 

Przepis: art. 9² ust. 11: Opłata za zezwolenie,  (…), dla przedsiębiorcy zaopatrującego 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje 
alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 
nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy litr 100% alkoholu w tych 
opakowaniach. Opłatę tę wnosi się również w przypadku w stosunku do napojów 
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 
nieprzekraczającej 300 ml. 

Z ustawy nie wynika, że opłata powinna być wniesiona tylko raz… 

Przedsiębiorca: 
 
 Czy wszyscy hurtownicy w łańcuchu dystrybucji „małpek” powinni wnosić 

opłatę?  
 
 Co w sytuacji, gdy jestem jednym z hurtowników, ale jednocześnie posiadam 

zezwolenie na sprzedaż detaliczną? 



Przykład: brak definicji „zaopatrywania” i problem z ustaleniem momentu 
powstania obowiązku zapłaty od kupionej partii „małpek” 
 
Przepis: art. 92 ust. 13: Obowiązek zapłaty opłaty powstaje w momencie 
zaopatrzenia w napoje 
 
 
Przedsiębiorca: 
 
 Czy decydujący jest moment dostawy do punktu sprzedaży?  

 
 Czy też data uwidoczniona na fakturze lub czy data określona w umowie  

z detalistą?  
 

 Co w sytuacji gdy mam kilka sklepów? 
 



Przykład: trudność w ustaleniu „momentu zwrotu” partii „małpek” do 
wyliczenia opłaty (jej korekty) 
 
Przepis: art. 92 ust. 12: Kwotę należnej opłaty w części,  (…) pomniejsza się  
o kwotę opłaty w części naliczonej od zwróconych przez przedsiębiorcę napojów 
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 
nieprzekraczającej 300 ml. 
 

Przedsiębiorca: 
 

 Jaki moment zwrotu należy uznać za uzasadniający dokonanie korekty?  
 

 Czy chodzi o przyjęcie zwrotu?  
 

 Czy o wystawienie faktury korygującej (data na fakturze)? 
 



Część druga – napoje słodzone 
 



Przykład: brak możliwości jednoznacznego ustalenia co jest 
„dodatkiem” do napoju słodzonego 
 
Przepis art. 12a ust. 1: Wprowadzanie na rynek krajowy napojów z 
dodatkiem: 1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami 
oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji 
słodzących 
 

Przedsiębiorca: 
 
 Co jest „dodatkiem” z perspektywy procesu produkcji?  

 
 Czy łączenie czystych 100% soków przez dodanie jednego do drugiego 

kwalifikuje napój do opłaty, bo zawiera on „dodatek środka 
spożywczego zawierającego cukry”, mimo że cukry ogółem występują 
w nich naturalnie? 

 



Przykład: brak jednoznacznej definicji „substancji występującej 
naturalnie” w napoju słodzonym – a wręcz wykluczające się definicje 
 
Przepis: art. 12b ust. 1: Za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa 
się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty 
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (…) w którego składzie znajduje 
się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1,  
z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie. 
 
 
 
Przedsiębiorca: 
 
 Z jednej strony napój kwalifikuje do opłaty dodatek „środka 

spożywczego zawierającego cukry”, w tym np. czystego soku, w 
którym cukry te występują naturalnie, z drugiej strony z definicji 
napoju wyłączono napoje zawierające w składzie cukier, jeśli 
występuje on naturalnie (w tym np. czysty 100% sok)… 

 



Przykład: problem z ustaleniem zawartości cukru występującego naturalnie jako 
składnika algorytmu naliczania opłaty od napojów słodzonych 
 
Przepis: art. 12f ust. 1: Na wysokość opłaty składają się następujące części:  
1) 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml 
napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji 
słodzącej0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju  
– w przeliczeniu na litr napoju. 2. Wysokość opłaty dla napojów zawierających 
powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju stanowi sumę części (…) 

Przedsiębiorca: 
 
 Czy skoro z definicji napoju (a zarazem z zakresu regulacji) wyłączone są 

napoje, w których cukry występują naturalnie, to czy wpływa to na 
wysokość opłaty? Przykładowo – czy opłaty nie nalicza się od cukrów 
występujących naturalnie, a tylko od dodanych?  

 
 Czy np. czysty 100% sok  powstały z połączenia kilku 100% soków  podlega 

opłacie? 
 



Przykład: wątpliwości co do tego jakie zasady zaokrąglania stosujemy przy 
opłacie od napojów słodzonych 
 
Przepis: art. 12f ust. 5: Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju 
jest zaokrąglana w górę do pełnego grama. 
 

Przedsiębiorca: 
 
 W jaki sposób mam zaokrąglić podaną wartość?  

 
 Czy w przypadku gdy zawartość cukrów wynosi 4,3  muszę 

zaokrąglić do 5?  
 

 Czy też wtedy mogę zaokrąglić w dół, zgodnie z zasadami 
matematycznymi? 

 



Przedsiębiorcy muszą zmierzyć się także z całą listą 
nowych obowiązków sprawozdawczych, do 
których realizacji muszą się przygotować… 
 

Przedsiębiorca zaopatrujący w napoje alkoholowe podmioty posiadające 
zezwolenie na sprzedaż detaliczną tych napojów będzie musiał: 
 
 co pół roku składać informacje - odrębnie dla każdego posiadanego zezwolenia 

hurtowego (niezależnie od tego czy sprzedaje „małpki”), 
 na bieżąco dokładnie rejestrować numery partii towaru, w ile opakowań jakiej mocy  

i jakiej pojemności zaopatruje detalistów (musi mieć możliwość identyfikacji towaru  
z dokładnością do tych danych), 

 na bieżąco zbierać faktury i inne dokumenty potwierdzające zaopatrzenie detalistów,  
a faktury/inne dokumenty powinny być dowodem tego jakie są numery partii, w ile,  
w jakim opakowaniach i jakiej mocy alkohol zaopatrzył detalistów, 

 rejestrować zwroty i naliczać należną kwotę korekty (nadpłaty) - odrębnie dla każdego 
zezwolenia, 

 składać informację w celu korekty opłaty - odrębnie dla każdego zezwolenia, 
 ustalić właściwość urzędu skarbowego (wg jego siedziby jako hurtownika), 
 obliczyć i odprowadzić opłatę na właściwy rachunek zgodnie z informacją - odrębnie dla 

każdego zezwolenia. 
 



 zidentyfikować napoje podlegające opłacie spośród napojów, których produkcję zleca  
– z uwzględnieniem wszystkich przewidzianych w ustawie wyłączeń od opłaty, 

 przeanalizować skład napojów podlegających opłacie pod kątem zawartości substancji 
słodzących lub aktywnych, 

 obliczać wysokość opłaty według stawki przewidzianej dla każdego rodzaju napoju 
podlegającego opłacie,  

 weryfikować status kontrahentów, którym sprzedaje napoje podlegające opłacie pod 
kątem ich kwalifikacji jako pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż 
detaliczna lub jako podmiotu prowadzącego jednocześnie sprzedaż hurtową i detaliczną,  

 na bieżąco gromadzić dokumentujące sprzedaż napojów objętych opłatą faktury, oraz 
dane obejmujące daty ich wystawienia, NIP nabywcy oraz numery partii sprzedanych 
napojów, 

 co miesiąc składać informację w sprawie opłaty lub ewentualne korekty tej informacji, 
 co miesiąc wpłacać opłatę na rachunek naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla 

jego siedziby. 

Przedsiębiorca zamawiający będzie musiał: 
 

Przedsiębiorcy muszą zmierzyć się także z całą listą 
nowych obowiązków sprawozdawczych, do 
których realizacji muszą się przygotować… 
 



 Realizacja nowych obowiązków sprawozdawczych  
i podatkowych o takiej skali i głębokości jest niewykonalna dla 
przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych w tak krótkim 
terminie – naturalnym momentem byłby przełom roku 
kalendarzowego. 

 

Jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski? 

 Zapisy projektu Ustawy prozdrowotnej muszą zostać 
doprecyzowane. 

 
 Konieczne jest podejście praktyczne: kluczowe są uwagi 

partnerów społecznych reprezentujących branżę, czyli tych na 
których nakłada się nowe obowiązki. 
 

W innym przypadku skutki wprowadzenia ustawy  
o prozdrowotnych celach będą odwrotne od zamierzonych… 
 



 
 Wpływy do budżetu będą niewystarczające ze względu na 

niejasność nowych przepisów i duże ryzyko nieszczelności 
tworzonego przez nie systemu.  
 

 Przedsiębiorcy wyhamują swój rozwój pogrążeni w marazmie 
biurokratycznym. 
 

 Może powstać szara strefa obrotu produktami, które w intencji 
Rządu powinny być objęte opłatami. 
 

Konsekwencje wejścia w życie Ustawy w wersji wniesionej do Sejmu: 
 



Dziękujemy 
 

www.pih.org.pl 
 

@Pol_Izba_Handlu 
 
 
 

http://www.pih.org.pl/
https://twitter.com/Pol_Izba_Handlu
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