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Pan

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2021 r., znak: WIP.182.2021.PCH, zawierające 

prośbę o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie stosowania ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183), zwanej dalej 

„ustawą” w zakresie opłaty od środków spożywczych, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższego.

Ad. A. Stosownie do art. 12a ust. 1 ustawy, opłacie podlega wprowadzenie na rynek 

krajowy napojów z dodatkiem:

1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych 

zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, 

str. 16, z późn. zm.), 

2) kofeiny lub tauryny.

W tym miejscu pragnę wyjaśnić, że zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy za napój, o którym 

mowa powyżej, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem 

spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz 

w dziale 11.
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Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, 

o których mowa w ust. 1, rozumie się sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do 

zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d ust. 1, do pierwszego punktu, w którym jest 

prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, 

podmiot, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, podmiot nabywający napoje w ramach 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju, albo sprzedaż 

w przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3.

Przez sprzedaż detaliczną, o której mowa w art. 12a ust. 2 ustawy, rozumie się 

dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności 

gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie 

umowy zawartej:

1) w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287),

2) poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsumenta

- także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie 

niezaewidencjonowanej.

Mając na uwadze postanowienia ustawy, obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie 

fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej będącej:

1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo 

prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu 

nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera 

napoju;

2) zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element 

umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla 

zamawiającego.

Wobec powyższego w opinii Ministerstwa Zdrowia w sytuacji opisanej w punkcie A 

opłacie podlegają syropy (jeżeli zawierają dodatek substancji o właściwościach 

słodzących, kofeiny lub tauryny) z których przygotowywane są napoje z automatów. 

Napój sporządzony przez rozcieńczenie syropu wodą nie podlega ponownej opłacie.

W takim przypadku podmiotem obowiązanym do zapłaty opłaty nie jest podmiot 

sprzedający napoje o których mowa w punkcie A, lecz podmiot zaopatrujący w te 

produkty (syropy), o ile podmiot sprzedający nie prowadzi sprzedaży detalicznej jako 
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producent, podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów lub importer napoju, a także nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy. 

Ad. B. Jak wskazano powyżej opłacie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów 

z dodatkiem m.in. kofeiny lub tauryny.

Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w 

przeliczeniu na litr napoju. W związku z powyższym, jeżeli produkt w wykazie składników 

zawiera dodatek kofeiny to podlega on opłacie.

Ad. C. Za napój podlegający opłacie uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop 

będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 

10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się:

 co najmniej jedna z substancji o właściwościach słodzących (cukry będące 

monosacharydami lub disacharydami, środki spożywcze zawierające te 

substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, 

z późn. zm.4),

 kofeina lub tauryna.

Za syrop objęty opłatą rozumie się smakowy środek spożywczy przeznaczony do 

ewentualnego rozcieńczenia z wodą lub wykorzystywany jako dodatek do napojów czy 

deserów. Produkty w postaci proszku (zupy, napoje) nie są objęte opłatą.

Ad. D. W przypadku napojów znajdujących się na stanie magazynowym na koniec 

2020 r. podmiotu prowadzącego jednocześnie sprzedaż hurtową i detaliczną, należy 

zwrócić uwagę na art. 12e ust. 3 ustawy, który mówi, że obowiązek zapłaty opłaty ciąży 

na podmiocie sprzedającym napoje, o których mowa w art. 12a ust. 1, podmiotowi 

prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową. W takim przypadku 

opłatę odprowadza się od wszystkich sprzedanych temu podmiotowi napojów objętych 

opłatą. W związku z powyższym, ani podmiot sprzedający napoje do podmiotu 

prowadzącego sprzedaż detaliczną i hurtową ani podmiot prowadzący sprzedaż 

detaliczną i hurtową nie są zobowiązani do zapłaty opłaty od produktów sprzedanych i 

nabytych w 2020 r.

Z kolei odnosząc się do kwestii naliczania opłaty od produktów będących na stanie 

magazynowym hurtownika na koniec 2020 r., warto zauważyć, że art. 12e ust. 1 ustawy, 

mówi, że obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy 
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napoju, o którym mowa w art. 12a ust. 1. Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy przez 

wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w ust. 1, rozumie się sprzedaż 

napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d ust. 

1, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż 

detaliczna napojów przez: producenta, podmiot, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, 

podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub 

importera napoju, albo sprzedaż w przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3. O ile 

wprowadzenie na rynek krajowy napojów zakupionych przez hurtownika w 2020 r., 

nastąpiło po dniu 1 stycznia 2021 r., napoje te będą podlegały opłacie.

Ad. E. System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, że 

państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska, nie posiadają swobody 

kreowania własnych rozwiązań w zakresie prawa objętego harmonizacją. W przypadku 

podatku od towarów i usług oznacza to harmonizację przepisów krajowych z regulacjami 

zawartymi przede wszystkim w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 

r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1. Regulacje w zakresie 

fakturowania zawarte zostały w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług2 oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 

wystawiania faktur3. Stanowią one implementację dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 

13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów 

dotyczących fakturowania4. Elementy jakie powinna zawierać faktura zostały określone 

w ww. ustawie (art. 106e) i rozporządzeniu (§ 3), poprzez wskazanie zestawu 

wymagalnych elementów, który musi ona posiadać.

Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzono natomiast ujednolicony 

szablon faktury. Wśród krajów, które zdecydowały się na takie rozwiązanie – przy okazji 

wprowadzania przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego – należy wskazać 

Włochy, Hiszpanię oraz Portugalię. W Polsce dotychczas nie wprowadzono 

ujednoliconego szablonu faktury, co może skutkować niedogodnościami dla określonych 

grup podatników. Korzystając z dotychczasowej dowolności, polscy podatnicy mają 

dostostosowane do własnych potrzeb systemy, których funkcjonalności powinny 

odpowiadać obowiązującym przepisom.

1 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, ze zm.
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm
3 Dz. U. poz. 1485
4 Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1
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Podkreślić należy, że w IV kwartale 2021 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić 

dla podatników rozwiązanie mające charakter fakultatywny, tj. możliwość wystawiania 

i otrzymywania faktur za pośrednictwem przygotowywanego systemu 

teleinformatycznego. W wyniku wdrożenia tego rozwiązania zwiększy się m.in. pewność 

podatników co do prawidłowości wystawianych i otrzymywanych dokumentów, poprzez 

wprowadzenie elektronicznego ustrukturyzowanego wzoru faktury. Projekt przepisów 

o Krajowym Rejestrze e-Faktur został przekazany do konsultacji społecznych 

i międzyresortowych. Link do projektu ustawy: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202.

Ad. F. W ustawie nie zostało wskazane w jaki sposób ma nastąpić rozpoznanie czy 

podmiot, do którego sprzedawane są napoje prowadzi sprzedaż detaliczną lub hurtową. 

Informacje te można ustalić np. na podstawie KRS. W ocenie Ministerstwa Zdrowia, 

uzyskanie oraz udokumentowanie informacji w tym zakresie, leży po stronie podmiotu 

zobowiązanego do zapłaty opłaty.

Ponadto kompendium wiedzy na temat tzw. „opłaty cukrowej” znajduje się pod adresem: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-inne-

podatki/podatek-cukrowy-kto-ma-obowiazek-zaplaty.

Jednocześnie informuję, że obecnie trwają prace parlamentarne nad projektem ustawy 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 

860). Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się w dniu 11 

lutego 2021 r. Na posiedzeniu została złożona poprawka do ustawy zmieniająca 

brzmienie art. 92 ust. 23 (dodawany jest również 23a) ustawy z dnia 26 października 

1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowana jest 

również zmiana art. 12j ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 

Przewiduje się, że przepisy wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. Wnioski o wydanie 

interpretacji złożone przed wejściem w życie planowanych przepisów (niezależnie od 

przywołanej podstawy prawnej i organu do którego zostały skierowane) zostaną 

rozpatrzone przez Krajową Informację Skarbową w trybie ordynacji podatkowej.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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