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Podatek cukrowy 

 Od 1 stycznia 2021 r. część produktów została objęta nową daniną, tzw. podatkiem cukrowym. Opłata ta jest 

nakładana na napoje z dodatkiem: cukrów (monosacharydów, disacharydów środków spożywczych zawierających te 

substancje), substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 

(na przykład ksylitol, sorbitol, aspartam) oraz kofeiny lub tauryny.  

Podmiotem zobowiązanym do uiszczenia  wspomnianej należności jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która sprzedaje napoje do punktów sprzedaż detalicznej, 

produkuje, nabywa napoje z innych krajów UE lub spoza UE i prowadzi ich sprzedaż detaliczną lub zamawia u 

producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy.  

Co ważne, w przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż napojów, opłatę uiszcza podmiot, który jako pierwszy 

wprowadza napoje do sprzedaży detalicznej. Następne podmioty w łańcuchu sprzedaży są zwolnione z ww. obowiązku. 

Podatek cukrowy należy wpłacić na rachunek naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę firmy. Dodatkowo, należy również złożyć informację o wysokości opłaty za pośrednictwem 

systemu informatycznego ministra finansów. Zarówno opłatę, jak również wspomnianą informację należy złożyć w 

terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja. W przypadku nieuiszczenia 

należności w terminie, organ podatkowy nałoży dodatkową opłatę w wysokości 50% kwoty należnej opłaty. Z uwagi na to, 

że ustawa, na mocy której wprowadzono tzw. podatek cukrowy nie zawiera przepisów przejściowych, które jasno określałyby 

konsekwencje sprzedaży zapasów magazynowych zgromadzonych w hurtowniach i sklepach detalicznych przed końcem 

2020 r., nie jest wiadome, jak należy traktować takie produkty. Pomimo wielu pytań przedsiębiorców, do dnia dzisiejszego 

nie pojawiły się żadne wyjaśnienia w tym zakresie. 

Opłata od tzw. małpek 

 Obok tzw. podatku cukrowego od 2021 roku zaczęła również obowiązywać opłata od tak zwanych małpek, czyli 

napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml. Do uiszczania ww. opłaty zobowiązani są przedsiębiorcy 

posiadający zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem, zaopatrujący innych przedsiębiorców, posiadających 
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zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy, stacje benzynowe).  

Co istotne, opłata nie dotyczy sprzedaży alkoholu, który jest przeznaczony do spożycia na miejscu (np. w 

restauracjach czy też pubach). Przedmiotowa opłata wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu sprzedawanego w 

opakowaniach o objętości 300 ml i należy ją wnieść do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego półrocza. 

Podobnie, jak w przypadku podatku cukrowego, przedsiębiorca dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe, od 

których zapłacono opłatę, nie jest obowiązany do zapłaty takiej należności. Organem właściwym w sprawie opłaty jest 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy posiadającego 

zezwolenie. 

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło 

 Od dnia 1 stycznia 2021 r. podmioty zlecające wykonanie dzieła (zawierające z wykonawcą dzieła umowę) mają 

obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawartej umowy. Wspomniane zobowiązanie nałożone 

zostało na płatników składek ZUS oraz osoby fizyczne (w tym przypadku bez względu na to, czy osoba taka jest 

zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie).  

Z obowiązku zwolnione są wyłącznie podmioty oraz jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa 

handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek, tzn. nie muszą zrejestrować się w ZUS jako płatnik składek ponieważ nie 

zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego. Obowiązek ten nie dotyczy również umów o 

dzieło, które są zawierane z własnym pracownikiem lub takich, które będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale 

są zawarte z innym podmiotem.  

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy 

o dzieło). Można go złożyć zarówno elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych, jak również w formie papierowej.  

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty od 2021 r. 

 Od 2021 r., podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz podatnicy inni niż 

podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników zawartych w 

zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote, są 

zobowiązane do corocznego składania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty.  

Pierwsze sprawozdanie należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2021 r. elektronicznie, za pomocą formularza 

elektronicznego znajdującego się na portalu www.biznes.gov.pl.  

Do złożenia sprawozdań o zatorach płatniczych za 2020 rok będą zobowiązane grupy kapitałowe oraz pozostali podatnicy 

CIT, którzy uzyskali przychód przekraczający 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym w 2019 r. Za złożenie 

sprawozdania odpowiedzialni są kierownicy obowiązanych podmiotów.  

Nieprzekazanie przedmiotowego sprawozdania w terminie, zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł. Tej 

samej karze podlega ten, kto utrudnia lub udaremnia wywiązanie się z ww. obowiązku. Nie jest także wykluczone, że brak 

stosownego sprawozdania będzie stanowił przesłankę w zakresie typowania do wszczęcia przez Prezesa UOKiK 

postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. 

 

 

 

http://www.biznes.gov.pl/
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Podatek u źródła a korzystanie z tzw. „chmury internetowej” 

 Pomimo, iż sądy administracyjne stoją na stanowisku, że usługi przechowywania danych w chmurze nie są usługami 

przetwarzania danych, ani usługami korzystania z urządzenia przemysłowego, stanowisko organów podatkowych w dalszym 

ciągu jest niejednolite.  

Jedne z nich wydają niekorzystne dla podatników interpretacje, zgodnie z którymi istnieje konieczność poboru podatku u 

źródła od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom z tytułu nabywanych usług udostępniania przestrzeni w tzw. 

„chmurze internetowej”, natomiast inne popierają, iż obowiązek taki w tym przypadku nie istnieje. Rozbieżność w poglądach 

wynika głównie z uznania/nieuznania usługi korzystania z chmury jako usługi korzystania z urządzenia przemysłowego, 

która podlega opodatkowaniu podatkowi u źródła.  

Organy podatkowe uznają, że infrastruktura informatyczna zarówno w wymiarze fizycznym jak i wirtualnym stanowi 

mechanizm lub zespół elementów służących do wykonywania określonych czynności, i tym samym należy ją traktować jako 

urządzenie przemysłowe. W konsekwencji powyższego, przedsiębiorcy przed zaniechaniem pobrania i zapłaty podatku u 

źródła w wskazanej sytuacji są zobowiązani do składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, która zapewni im 

ochronę na wypadek zakwestionowania zaniechania ww. obowiązku przez organ w trakcie kontroli. Z kolei w przypadku 

wydania niekorzystnej interpretacji, podmioty te muszą składać skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, co 

powoduje po ich stronie niedogodności, jak również generuje dodatkowe koszty. 

Wzór formularza CIT-15J określony 

 W dniu 15 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 

stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (Dz. 

U. poz. 87). Rozporządzenie określa wzory formularzy: 

◼ CIT-15J - informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej oraz 

◼ CIT/JW - załącznika do tej informacji o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki 

jawnej. 

Nowe wzory formularzy są wynikiem zmian ustawy o CIT, wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).  

Nowelizacja wprowadziła opodatkowanie CIT-em spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby 

fizyczne, ale tylko jeżeli spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach 

posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, 

prawa do udziału w zysku tej spółki, według ustalonego wzoru lub aktualizacji tej informacji w terminie 14 dnia, 

licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu 

na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego 

dochody z takiej spółki. 

 

Niniejszy newsletter został przygotowany przez doradców AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu / AXELO Ostrowski 

Domagalski i Wspólnicy sp. k. wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich 

przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez 

uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. 

 


