
Podatek cukrowy - najnowsze 
interpretacje, wyjaśnienia i 

doświadczenia IT z pierwszego półrocza 
raportowania

Webinar 
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Jan Czerwiński  | Senior Tax Manager DZP
Jędrzej Jażdżyk | Dyrektor Zarządzający Hogart
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Hogart in numbers 3



4
HOGART: wybrane referencje



Specjalistyczne moduły IT 
odpowiadające na wymagania prawne w Polsce

Gotowe i programowane na zamówienie

• Hogart Workflow

• Hogart eFakturowanie

• Hogart Windykacja

• Hogart Banking

• Hogart Web Services

• Hogart eDocuments emailing PDF 

• Hogart Odsetki 

• Hogart Intrastat

• Hogart Podatek PŚT

• Hogart Kursy Walut
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• Hogart e-Faktury (KSeF)

• Hogart JPK (wszystkie struktury)

• Hogart Biała Lista (w tym VIES)

• Hogart eSprawozdania

• Hogart eDeklaracje

• Hogart AKC-4 

• Hogart ZSMOPL

• Hogart Podatek Cukrowy

• Hogart Podatek Małpkowy

• Hogart RODO



 Jak łączyć potencjał i doświadczenie? 

Naszą odpowiedzią są ludzie.

17027 3 17 90
Ponad 170 prawników 
i doradców 
podatkowych, 
9 praktyk, 
40 specjalizacji

27 lat najwyższej 
jakości doradztwa

Nasze lokalizacje: 
Warszawa, 
Poznań, Wrocław

Liczne rekomendacje 
i wysoka pozycja 
w międzynarodowych 
rankingach od ponad 
17 lat 

Ponad 90 krajów 
w sieci relacji 
biznesowych: 
kancelarie, 
firmy doradcze, 
partnerzy 
biznesowi 
i stowarzyszenia 
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 Dlaczego klienci wybierają DZP?

Uznanie to dopiero początek.

Wysoka pozycja w 
rankingach
międzynarodowych: 
Chambers & Partners, 
Legal 500, IFLR 1000, 
WTR 1000, Media Law 
International, IP Stars, 
 ITR World Tax Guide

Poland - Law Firm of 
the Year, Chambers 
Europe Awards for 
Excellence - 
kancelaria nagrodzona 
pięciokrotnie

Ranking dziennika 
Rzeczpospolita - 
w czołówce 
od 2002 roku, 
„Kancelarii X-lecia” – 
tytuł przyznany w 
2012 roku

Law Firm of the Year: 
Poland
The Lawyer

W czołówce Rankingu 
Firm i Doradców 
Podatkowych 
dziennika DGP
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Co czyni doradcę partnerem?

Nasz wszechstronny potencjał operacyjny.
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Zespół: 40 zespołów sektorowych 
i specjalizacyjnych. Nasi eksperci to byli 

pracownicy i doradcy instytucji publicznych, 
m.in. ministerstw, GPW, KNF, UOKiK i UZP.

Proces legislacyjny: Współtworzymy akty 
prawne, przygotowujemy opinie i analizy, 
monitorujemy ustawodawstwo w ramach 

zespołu doradztwa regulacyjnego.

Wiedza: Stawiamy na stały rozwój 
merytoryczny naszych ekspertów. Prowadzimy 

autorski program szkoleń wewnętrznych - 
ΛKΛDEMIΛ | DZP.

E-doradztwo: Prowadzimy interaktywne 
doradztwo, w tym dla indywidualnych 

przedsiębiorców. 

Bezpieczeństwo: Struktura naszych zespołów 
zapewnia ciągłość doradztwa niezależnie od 

nieprzewidzianych czynników, umożliwia więc 
eliminację ryzyk prawnych i finansowych.

Perspektywa biznesowa: Dopasowujemy się 
do potrzeb. Łączymy liczne specjalizacje 

prawnicze z różnymi obszarami 
działalności klienta.



„Podatek” cukrowy – pierwsze doświadczenia

Program webinaru
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Część prawna:
1. Kogo dotyczy
2. Od czego naliczana jest opłata
3. Raportowanie

Część techniczno – informatyczna:
4. Jakie nowe kodyfikacje są potrzebne w systemie ERP
5. Co należy raportować, jakie dane
6. Zmiany CUK-2 vs CUK-1, interpretacje, kodyfikacje
7. Hogart Podatek Cukrowy prezentacja procesu



Opłata cukrowa 
– zakres nowych obowiązkówWprowadzenie
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Wpływy budżetowe z opłaty cukrowej
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Styczeń

> 75 mln PLN

Marzec

> 136 mln PLN

Kwiecień 

> 136 mln PLN

Wpływy z opłaty cukrowej za okres styczeń – kwiecień br.

Luty 

> 79 mln PLN



Zakres nowych obowiązków
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pojęcie 
„wprowadzania na 

rynek krajowy”

tzw. marki własne i 
pojęcie 

„zamawiającego”

status podmiotów 
hurt-detal

Kto i kiedy ponosi opłatę?



Pojęcie „wprowadzania na rynek krajowy”
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sprzedaż do 
pierwszego 

punktu, w którym 
jest prowadzona 

sprzedaż 
detaliczna

sprzedaż 
detaliczna

sprzedaż 
do hurt-detalu

podmiot sprzedający 
napoje do punktów 

sprzedaży detalicznej

 producenta,
 zamawiającego,
 nabywcę 

wewnątrzwspól
notowego,

 importera

każdego dostawcę, 
który sam nie jest 

hurt-detalem



Pojęcie „wprowadzania na rynek krajowy”
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sprzedaż 
detaliczna

punkt sprzedaży 
detalicznej

status podmiotów 
hurt-detal

Wątpliwości praktyczne

 narzędzia 
weryfikacji?

 tylko napoje?
 jednorazowo?

 punkt czy 
przedsiębiorca?

 Zgodnie z 
wyjaśnieniami 
MZ można 
weryfikować w 
oparciu o PKD 
ujawnione w KRS



Marki własne i pojęcie „zamawiającego”
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producent zamawiającyumowa, której elementem 
jest skład produktu

informacja o 
zawarciu umowy

informacja o opłacie i 
zapłata do US



Marki własne i pojęcie „zamawiającego”
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poufność termin do 
zgłoszenia umowy Skład, a etykieta

Wątpliwości praktyczne

 współpraca stron
 receptura

 skąd producent 
ma wiedzieć, 
kiedy 
zamawiający 
sprzeda?

 szczegółowy 
skład vs. skład 
ujawniony na 
etykiecie?



Status hurtowników-detalistów
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płaci dostawca jednokrotność 
opłaty

brak obowiązku 
raportowania

„opłatę odprowadza 
się od wszystkich 

sprzedanych temu 
podmiotowi 

napojów”

„pozostałe podmioty 
wprowadzające na 

rynek napoje […] nie 
uwzględniają tych 

napojów w 
informacji”

„podmiot sprzedający 
napoje podmiotowi 

prowadzącemu 
jednocześnie sprzedaż 

detaliczną oraz 
hurtową”



Jak naliczać opłatę?     
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Produkty objęte opłatą cukrową

Produkty z dodatkiem cukrów i substancji słodzących 
oraz kofeiny i tauryny

1. Napoje 
        a) napój lub 
        b) syrop 
                 - mieszczący się w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11 PKWiU 

2. Napój z dodatkiem
         a) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami
         b) środków spożywczych zawierających te substancje
         c) substancji dodatkowych 
         d) kofeiny lub tauryny
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Sposób naliczania opłaty cukrowej

Opłata podstawowa i zmienna. Opłata od kofeiny i tauryny

• 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 

• 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju 
• 0,10 zł za zawartość dodatku kofeiny lub tauryny na 1 l 

• opłata oblicza się w przeliczeniu na litr napoju
• zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama
• maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju 
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Sposób naliczania opłaty cukrowej

Przykład
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Produkt zawiera 200 g 
cukrów i substancje 

słodzące z rozporządzenia 
nr 1333/2008 oraz taurynę 

i znajduje się w 
opakowaniu 1 l

0,50 zł + 15 g x 0,05 zł + 0,10 zł  
 

0,50 zł + 0,75 zł + 0,10 zł =  
1,35 zł /1 l



Sposób naliczania opłaty cukrowej

Przykład
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Produkt zawiera 200 g 
cukrów i substancje 

słodzące z rozporządzenia 
nr 1333/2008 oraz taurynę 

i znajduje się w 
opakowaniu 1 l

0,50 zł + 15 g x 0,05 zł + 0,10 zł  
 

0,50 zł + 0,75 zł + 0,10 zł =  
1,35 zł /1 l

Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju



Jakie produkty są wyłączone z opłaty?
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Żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznegoWyroby medyczne Suplementy diety

Wyroby akcyzowe

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



Czy na potrzeby opłaty nalicza się zawartość 
cukru dodanego wskazanego w składzie, czy 

też cukru naturalnego, a może zawartość 
cukru globalnego ujawnionego na etykiecie 

albo wartość, która została uzyskana w 
wyniku badań odpowiedniej partii towaru?



Substancje występujące naturalnie

Czy podlegają opłacie?

• Wyłączeniu z opłaty podlegają produkty zawierające naturalnie cukier w 
swoim składzie

• W produktach mogą występować cukry, które zostały dodatkowo 
dodane do produktu

• Zasady mówiące o obliczaniu wysokości opłaty cukrowej nie mówią, że 
jest ona ustalana na podstawie dodanego cukru tylko za zawartość 
cukru
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Dodatkowy cukier

Czy takie napoje podlegają opłacie?

• Przykład: napój na bazie soku z dodatkiem cukru

• Napój zawiera „naturalnie” występujące cukry w ilości 3,5 g / 100 ml, 
jednak 

• Do napoju dodatkowo dodano cukier w ilości 2,5 g / 100 ml
• Cukier naturalnie występujący wynosi poniżej 5 g / 100 ml, natomiast 

suma cukrów naturalnych i dodanych wynosi 6 g / 100 ml
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Wątpliwości interpretacyjne

Jak obliczać opłatę cukrową w przypadku występowania 
naturalnego i dodanego cukru

• Wariant A

a) Podstawą do ustalenia obowiązku uiszczenia opłaty jest jedynie cukier dodany (2,5 g / 

100 ml)

b) Dodanie cukru nie powoduje, że produkt podlega pod opłatę 

• Wariant B

a) Cała zawartość cukrów jest podstawą do ustalenia obowiązku uiszczenia opłaty 

b) Dodanie do produktu cukru powoduje, że produkt podlega pod opłatę



Wnioski złożone do 31.12.2020 
– 2 miesiące na rozpatrzenie

Wnioski złożone do 16.04.2021 
– 3 miesiące na rozpatrzenie

Dyrektor KIS 
właściwy w sprawie 

wydawania 
interpretacji 

indywidualnych
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Interpretacje indywidualne Dyrektora KIS

Spodziewane interpretacje

Zgodnie z informacjami z KIS do organu wpłynęło 

(bezpośrednio lub po przekazaniu przez inny organ, np. MZ lub US)

do 31.12.2020 wpłynęło 51 wniosków
1.01 – 16.04.2021 wpłynęło 68  wniosków
po 16.04.2021 wpłynęło 14 wniosków



Zakres i tryb raportowania o opłacie
Informacja CUK
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Informacja CUK (2)

Termin i miejsce złożenia informacji oraz zapłaty opłaty
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Do 25. dnia po miesiącu, którego informacja dotyczy

Informacja składana wyłącznie elektronicznie 
wg struktury określonej przez MF na bramce MF

Zapłata opłaty w tym samym terminie, na mikrorachunek podatkowy  



Informacja CUK (2)

Pierwsze doświadczenia związane z raportowaniem
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Najwięcej informacji CUK składanych jest do 1MUS (>70) i 2MUS (>20)

Więcej podmiotów wpłaca opłatę niż składa informacje CUK  

Największe wpłaty za styczeń rzędu 20 mln PLN, a za kwiecień 40 mln PLN
Najmniejsze wpłaty za styczeń 1,60 PLN, a za kwiecień 0,54 PLN



Informacja CUK (2)

Podpisanie i sposób złożenia informacji
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Zgodnie z zapowiedziami MF złożenie 
informacji CUK (2) do właściwego US     

będzie możliwe z poziomu aplikacji 
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client,  
a jej podpisanie będzie możliwe wyłącznie 

podpisem kwalifikowanym

MF informuje, że brak jest możliwości 
podpisania CUK (2) jej podpisem zaufanym 

lub danymi autoryzującymi. W związku z 
tym nie będzie możliwości złożenia 
informacji CUK (2) innym kanałem 

elektronicznym, np. poprzez bramkę e-
Deklaracje.

https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client


Informacja CUK (2)
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Struktura informacji opublikowana w CRWDE



Informacja CUK (2)

Zakres danych zawartych w informacji

37

Złożenie / korekta informacji Dane podmiotu składającego informację

Właściwy US 

(zgodnie z właściwością dla danego 
podmiotu)

Okres sprawozdawczy



Informacja CUK (2)

Zakres danych zawartych w informacji
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Napoje, o zawartości cukrów powyżej 
5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem 
napojów wskazanych w wierszach 4 i 

5

Napoje z dodatkiem kofeiny lub 
tauryny

Napoje, w których udział masowy 
soku owocowego, warzywnego lub 
owocowo-warzywnego wynosi nie 

mniej niż 20% składu 
surowcowego, zawierające 

powyżej 5 g cukrów w 100 ml 
napoju

Napoje, o zawartości cukrów w 
ilości równej lub mniejszej niż 5g 
w 100 ml napoju lub o zawartości 
w jakiejkolwiek ilości co najmniej 

jednej substancji słodzącej, o 
których mowa w rozporządzeniu

Napoje, będące roztworami 
węglowodanowo-elektrolitowymi, o 
których mowa w rozporządzeniu, 

zawierające powyżej 5 g cukrów w 
100 ml napoju

Pomniejszenie opłaty o wartość opłaty 
od zwróconych towarów (od maja br.)



Informacja CUK (2)

Zakres danych zawartych w informacji

39

NIP dostawcy / nabywcy

Liczba faktur

Część analityczna informacji CUK-1

Numer faktury

Data faktury

Numer partii towaru, jeżeli nie 
został podany na fakturze
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CUK-1, a split 
payment

KKS

Zaliczki Faktury 
korygujące

Sprzedaż 
paragonowa

Dostawa leków 

– lista antywywozowa

Egzekucja 
administracyjna

Upominek dla 
kontrahenta 

Opłata  
maksymalna wg 

CUK-1

NIP nabywcy

Informacja CUK (2)

Pytania i wątpliwości
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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 kompletny system 
(nie makra w Excelu, nie chmura): 
walidacja, podgląd, edycja, podpis, 
wysyłka, archiwizacja, UPO.

Hogart Podatek Cukrowy – rozwiązanie IT

CUK-2 vs CUK-1 co się zmieniło, dodatkowe 
parametry, interpretacje, wątpliwości 



Niezbędne informacje w ERP lub tabela mapowań ?

 % soku w napoju

 Ile gram cukru?

 Tauryna/cofeina?

 Słodzik?

 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

 Oznaczenie CUK-2: 

    - Dokument zwrotu lub wartości ujemne to zwrot

    - Nie wykazuj produktu w sekcji Tauryny przy osiągnięciu opłaty MAX-ymalnej 1.2
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Hogart CUK 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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Dziękujemy za uwagę!

Jan.Czerwinski@dzp.pl 

T: +48 22 557 94 88

M: +48 795 121 152
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Jan Czerwiński
Senior Tax Manager

Jędrzej Jażdżyk
Dyrektor Zarządzający

Jedrzejj@hogart.com.pl 

M: +48 785 994 307

mailto:Jan.Czerwinski@dzp.pl
mailto:Jan.Czerwinski@dzp.pl


Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 00
F: + 48 22 557 76 01

Biuro w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
T: +48 61 642 49 00
F: + 48 61 642 49 50

Biuro we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 7
50-125 Wrocław
T: +48 71 712 47 00
F: + 48 71 712 47 50

Biuro w Warszawie

Budynek „Klif” p.15
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
T: + 48 22 364 50 50 

Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Hogart sp. z o.o. 
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