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Specjalistyczne moduły IT 
odpowiadające na wymagania prawne w Polsce

Gotowe i programowane na zamówienie

• Hogart eFakturowanie

• Hogart Windykacja

• Hogart Banking

• Hogart Workflow

• Hogart Web Services

• Hogart eDocuments emailing PDF 

• Hogart Odsetki

• Hogart Intrastat
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• Hogart JPK (wszystkie struktury)

• Hogart eSprawozdania

• Hogart eDeklaracje

• Hogart Biała Lista (w tym VIES)

• Hogart ZSMOPL

• Hogart Podatek PŚT

• Hogart RODO



7
HOGART: zaufali nam ☺

➢Wyborowa, 
➢ Colgate-Palmolive, 
➢ Biologische Heilmittel Heel, 
➢ Agros, 
➢ Arysta, 
➢ Poznańskie Zakłady Zielarskie
Herbapol,
➢ Egis,
➢ Super-Pharm, 

➢ Aflofarm, 
➢ Adamed, 
➢ Pfizer, 
➢ Firestone Industrial Products, 
➢ Kerry Logistics, 
➢ Ford, 
➢ UPC, 
➢ Dentons,
➢ Frosta,



PODATEK CUKROWY

1. Mamy do czynienia realnie z dwoma „podatkami” – opłatą cukrową i opłatą alkoholową.

2. Formalnie są podatkami ☺ albowiem podatek cukrowy ma zasilać głównie NFZ (96,5%) i tylko w
części (3,5%) budżet Państwa, a w przypadku opłaty alkoholowej będzie to 50 % dla gmin i 50 % dla
NFZ.

3. Celem ustawy jest dbanie o zdrowie Polaków!

4. Podatek cukrowy to opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz
kofeiny lub tauryny.

5. Opłacie alkoholowej będą podlegać napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości do 300 ml czyli
tzw. małpki.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1 stycznia 2021 r.



Opłacie cukrowej będzie podlegało wprowadzanie na rynek krajowy napojów z
dodatkiem:

1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych
zawierających te substancje oraz substancji słodzących*,

2) kofeiny lub tauryny.

PODATEK CUKROWY

*Substancje słodzące zgodnie z rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie dodatków do żywności to:

- substancje stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub
-stosowane w słodzikach stołowych.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA



PODATEK CUKROWY

Napojem jest wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym.

Są to produkty ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32, czyli soki z owoców i
warzyw i 10.89 pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz w dziale 11 PKWIU-
napoje.

W ich składzie ma znaleźć się co najmniej jedna z substancji wskazanych w ustawie, czyli cukier, określone
substancje słodzące, kofeina, tauryna (są to na przykład napoje gazowane i niegazowane, nektary, soki,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, wody smakowe) - z wyłączeniem substancji występujących w
nich naturalnie*

*przez substancje występujące naturalnie należy rozumieć te substancje, które nie zostały dodane do produktu dodatkowo, celowo, ale są w
jego składzie wskutek naturalnego występowania, np. cukry występujące w owocach (w odniesieniu do soków) albo kofeina zawarta w
naparze z kawy.

DEFINICJA „NAPOJU”



PODATEK CUKROWY

Opłacie cukrowej nie będzie podlegało wprowadzenia na rynek krajowy napojów stanowiących:

1) wyroby medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych,

2) suplementy diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia;

3) żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt,
preparatami do dalszego żywienia niemowląt;

4) wyroby akcyzowe, czyli napoje alkoholowe;

WYŁĄCZENIA



PODATEK CUKROWY

Opłacie cukrowej nie będzie podlegało wprowadzenia na rynek krajowy napojów stanowiących:

5) napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi
nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w
przeliczeniu na 100 ml napoju (tj. napojów, które spełniają oba te warunki jednocześnie – zawartość
soku oraz cukrów);

6) roztwory węglowodanowo-elektrolitowymi, czyli powszechnie nazywane napoje izotoniczne, w
których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;

7) wyroby, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego
przetwory, niezależnie od ich sklasyfikowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (mleko, jogurty,
maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itd.).

WYŁĄCZENIA



PODATEK CUKROWY

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 słodzącej,

2) 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju

– w przeliczeniu na litr napoju.

Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny - opłata ma wynosić 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Jeżeli napój będzie zawierał kilka substancji łącznie np. cukier, substancję słodzą oraz taurynę - opłaty te
będą się sumowały, lecz ich maksymalna wartość będzie wynosić 1,20 zł w przeliczeniu na litr napoju.

WYSOKOŚĆ OPŁATY



PODATEK CUKROWY

1) gdy udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż
20% składu surowcowego lub

2) są to napoje będące napojami izotonicznymi

– zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju.

opłata dotycząca tych produktów wynosić będzie wtedy wyłącznie 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej
5g w 100 ml napoju.

ZMNIEJSZONA OPŁATA



PODATEK CUKROWY

Obowiązek zapłaty opłaty cukrowej ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej*;

2) podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu
nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;

3) zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej
przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

*Sprzedaż detaliczna - dokonywanie na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej podmiotu zbywającego, odpłatnego zbywania

towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

1) w lokalu przedsiębiorstwa;
2) poza lokalem przedsiębiorstwa

– także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

KTO ZAPŁACI PODATEK



PODATEK CUKROWY

Obowiązek zapłaty opłaty powstanie z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju.

„wprowadzanie na rynek krajowy napojów” - należy rozumieć przez to sprzedaż napojów przez podmioty
obowiązane do zapłaty opłaty, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz
sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, zamawiającego, podmiot nabywający napoje w ramach
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju, albo sprzedaży podmiotowi
prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

Zatem obowiązek zapłaty powstanie z pewnymi wyjątkami przede wszystkim z chwilą wprowadzenia
napoju do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna.

OBOWIĄZKI PODATNIKA



PODATEK CUKROWY

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty muszą składać w postaci elektronicznej informację, opatrzoną
podpisem kwalifikowanym, według wzoru jaki zostanie ustalony w odrębnym rozporządzeniu.

Termin uiszczenia opłaty będzie upływał 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy
informacja.

Opłatę należy przekazywać na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Właściwość ustala się
ze względu na adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu obowiązanego do dokonywania opłaty
cukrowej.

W sytuacji nieterminowego uiszczania opłaty naczelnik urzędu skarbowego ustali, w drodze decyzji,
dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty.

OBOWIĄZKI PODATNIKA



PODATEK CUKROWY

Informacja o opłacie cukrowej będzie zawierać wskazane dane:

a)okres, za który jest składana;
b)miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego;
c)cel składania informacji;
d)dane podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty:
e)kwotę opłaty;
f)kwotę opłaty do zapłaty;
g)informacje o opłacie:

–łączną kwotę opłaty,
–kwotę opłaty za poszczególne napoje
–liczbę litrów napojów, sprzedanych w danym okresie – w podziale na poszczególne napoje wraz z informacją o dodatku w składzie kofeiny
lub tauryny, lub substancji słodzących oraz o zawartości cukrów w 100 ml napoju,
–numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze;

h)datę i podpis podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty lub osoby przez niego upoważnionej;

i)pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

OBOWIĄZKI PODATNIKA



PODATEK „OD MAŁPEK” 

Art. 9(2) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

Obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11 powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje
alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40-procentowej, 2 zł od 200 ml małpki wódki 40-
procentowej i 88 gr od 250 ml małpki wina 14-procentowego.

UWAGA: 1) opłata dotyczy realnie „hurtowników” a nie detalistów.

2) opłata nie dotyczy napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (np. restauracje)

PODATEK OD MAŁPEK



PODATEK „OD MAŁPEK” 

Art. 9(2) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

12. W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2,
zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
odprowadza opłatę od wszystkich napojów objętych opłatą, ustaloną na podstawie ust. 11, w które
zaopatrzył tego przedsiębiorcę.

13. Przedsiębiorca dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe, od których zapłacono opłatę, o której
mowa w ust. 12, nie jest obowiązany do zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11.

PODATEK OD MAŁPEK



PODATEK „OD MAŁPEK” 

Art. 9(2) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

17. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, jest obowiązany, odrębnie
w odniesieniu do każdego zezwolenia, do:

1)złożenia w postaci elektronicznej informacji, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, według wzoru, o
którym mowa w ust. 30, organowi, o którym mowa w ust. 16, za pośrednictwem systemu informatycznego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2)obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w wysokości, o której mowa
w ust. 11

- do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

PODATEK OD MAŁPEK



PODATEK „OD MAŁPEK” 

Art. 9(2) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

18. Informacja, o której mowa w ust. 17 pkt 1, zawiera następujące dane:

1)okres, za który jest składana;

2)rodzaj posiadanego zezwolenia, którego informacja dotyczy;

3)miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego;

4)cel składania informacji:

a)złożenie informacji,
b)korekta informacji;

5)dane przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2:

a)nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
b)NIP,
c)imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu;

PODATEK OD MAŁPEK



PODATEK „OD MAŁPEK” 

Art. 9(2) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

18. Informacja, o której mowa w ust. 17 pkt 1, zawiera następujące dane:

6)numery faktur lub innych dokumentów potwierdzających zaopatrzenie w napoje, o których mowa w ust. 11, daty ich wystawienia oraz 
odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy;

7)łączną liczbę litrów 100% alkoholu zawartego w napojach, o których mowa w ust. 11;

8)łączną liczbę opakowań napojów, o których mowa w ust. 11, w podziale na ilość nominalną napoju w opakowaniach i zawartość alkoholu;

9)kwotę opłaty ustaloną na podstawie ust. 11;

10)kwotę pomniejszenia opłaty ustaloną na podstawie ust. 14;

11)kwotę opłaty do zapłaty;

12)pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 i 1492).

PODATEK OD MAŁPEK

https://sip.lex.pl/


PODATEK „OD MAŁPEK” 

21. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lub 2, organ, o którym mowa
w ust. 16, ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości:

1) 2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2 (do 18 %)

2) 11 250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3 (pow. 18%)

PODATEK OD MAŁPEK
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Jakie dane są potrzebne do 
raportowania/naliczenia podatku?

Tabela mapowań i oznaczenia w systemie, 
niezbędne do naliczeń i kontroli

Hogart Podatek Cukrowy - proces: walidacja, 
podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja, 
UPO.

Hogart Podatek Cukrowy – rozwiązanie IT

Papier, czy XML? 
Ministerstwo Finansów w dniu 8-12-2020r. opublikowało już 
roboczą wersję wzoru dokumentu elektronicznego CUK-1 dla 
napojów



Niezbędne informacje w ERP czy tabela mapowań ?

➢ % soku w napoju

➢ Ile gram cukru?

➢ Tauryna/cofeina?

➢ oznaczenia dla wyłączeń z opodatkowania

1) wyrób medyczny

2) suplement diety

3) żywność spec. przezn. med. i dla niemowląt

4) wyroby akcyzowe

5) SOK>=20% i CUKIER<=5g/100ml

6) Węglowodanowo-Elektrolitowe i CUKIER<=5g/100ml

7) 'mleczne': mleko albo jego przetwory na pierwszym miejscu w składzie
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Hogart JPK funkcjonalności

➢ KAŻDY ERP (SAP, IFS, Dynamics, Oracle, JD, INFOR…)

➢WEWNĘTRZNA TABELA MAPOWAŃ (% soku, gram cukru itp.)

➢WIELE SPÓŁEK w jednej instalacji

➢ UNIEZALEŻNIA Polski oddział od systemu w centrali

➢ SUPPORT zapewniamy pełne i szybkie wsparcie

➢ KAŻDE ŹRÓDŁO np. wydruk txt z SAP, plik Excel

➢ ARCHIWUM wysyłek i deklaracji

➢ EDYCJA i HISTORIA ZMIAN – poprawisz wszelkie błędy w kodach
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Marcin Zarzycki

Adwokat, Doradca podatkowy

Partner Zarządzający LTCA

marcin.zarzycki@ltca.pl

504-147-871

Jędrzej Jażdżyk

Dyrektor Zarządzający

Jedrzejj@hogart.com.pl

https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-podatek-cukrowy/ 

785-994-307

Dziękujemy za uwagę
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