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USTAWA
z dnia ………………. 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów
konsumentów1)
Art. 1.

W ustawie

z dnia

17 czerwca

1966 r.

o postępowaniu

egzekucyjnym

w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.2)) w art. 3a:
1)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8
i art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, długów
celnych

powstałych

w przypadkach

określonych

w art. 77

ust. 1

oraz

art. 81

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia
9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L
269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym,
składek na ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123), dopłat, o których mowa
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i
1495), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579), opłat emisyjnych oraz
opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.3)), oraz daniny
solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394 i 1495), opłat,
o których mowa w art. 111 ust. 1 oraz 112 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277
1)

2)
3)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 11 września
2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1501, 1553,
1579, 1655, 1798, 1901 i 2070.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495,
1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815 i 2087.
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oraz z 2020 r. poz. …), opłat, o których mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r.
poz. …) a także opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015
r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. …), stosuje się
również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:
1)

z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika;

2)

ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego;

3)

z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie
społeczne;

4)

z informacji o opłacie paliwowej;

5)

z informacji o dopłatach;

6)

z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7)

z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu

Europejskiego

i Rady

(UE)

nr 952/2013

w odniesieniu

do

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
(Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.);
8)

z informacji o opłacie emisyjnej;

9)

z deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej;

10) z wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat;
11) z oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 oraz 112 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
12) ze zbiorczej informacji miesięcznej dotyczącej opłaty, o której mowa w art. 27b ust.
1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
13) z informacji o opłacie, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015
r. o zdrowiu publicznym.”;
2)

w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w
informacji o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach, w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zawiadomieniu o wysokości
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w rozliczeniu zamknięcia, w
informacji o opłacie emisyjnej, w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej,
w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat, zbiorczej informacji miesięcznej dotyczącej
opłaty, o której mowa w mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia lub informacji o opłacie, o której mowa w art.
12a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, zostało
zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego;”.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) wprowadza się następujące
zmiany:
1) po art. 111 dodaje się art. 112 w brzmieniu:
„Art. 112. 1. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, o którym mowa w art. 18 ust. 1, są
obowiązani do wnoszenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach
jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każde opakowanie jednostkowe napoju
alkoholowego o pojemności nieprzekraczającej 300 ml.
3. Organem właściwym w sprawie opłaty jest właściwy organ zezwalający, o którym
mowa w art. 18 ust. 1.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych,
na podstawie danych wynikających z faktur wystawianych przez przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust 1 i 2, są obowiązani do:
1) złożenia informacji właściwemu organowi zezwalającemu o łącznej liczbie opakowań,
o których mowa w ust. 2, dostarczonych do punktów sprzedaży objętych zezwoleniem na
terenie danej gminy w danym kwartale,
2) wniesienia na rachunek gminy właściwej ze względu na położenie punktów sprzedaży
objętych zezwoleniem opłaty, o której mowa w ust. 1
– do końca miesiąca następującego po zakończenia kwartału kalendarzowego.
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5. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi w 50% dochód gminy, a w 50% stanowi
przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Gmina, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zapłaty
przez przedsiębiorcę opłaty, o której mowa w ust. 1, przekazuje środki w wysokości 50%
wpływów z tej opłaty na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia.
7. Do opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.4)).
8. Pobór opłaty, o której mowa w ust. 1, jest zadaniem własnym gminy.
9. Zwrot kwoty nadpłat z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, jest pokrywany w 50% ze
środków gminy oraz w 50% ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
10. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek gminy, przekazuje
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, na rachunek gminy, środki niezbędne do
realizacji kwoty nadpłaty o której mowa w ust. 8.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia zakres informacji, o której mowa
w ust. 4 pkt 1, mając na uwadze zapewnienie sprawnego poboru opłaty oraz poprawnego jej
obliczenia przez przedsiębiorców.”;
2) w art. 18:
a) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111 lub 112;”,
b) w ust. 10:
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o którym mowa w art. 111 ust.
4 lub w informacji, o której mowa w art. 112 ust. 4 pkt 1;”,
- po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) niedopełnienia, w części lub w całości obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 4
i 6 lub art. 112 ust. 4.”,
c) w ust. 12 w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie:

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495,
1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200.
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„a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub informacji, o której
mowa w art. 112 ust. 4 pkt 1, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 lub art. 112 ust. 1.”,
d) ust. 12a i 12b otrzymują brzmienie:
„12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z
upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub informacji, o której mowa w
art. 112 ust. 4 pkt 1, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu
do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia
wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty
określonej w art. 111 ust. 2 lub nie złoży informacji.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z
upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty
w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 lub opłaty w wysokości określonej w
art. 112 ust. 1, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do
dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty
określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty, lub nie wniesie
opłaty, o której mowa w art. 112 ust. 1.”;
3) w art. 181 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie jednorazowego
zezwolenia są obowiązane do wniesienia opłaty o której mowa w art. 112 ust. 1. Przepisy art.
112 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.5)) w art. 23 w ust. 1 po pkt 16e dodaje się pkt 16f-16h
w brzmieniu:
„16f) opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 oraz 112 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz.
2277 oraz z 2020 r. poz. …),
16g) opłaty, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. …),

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495,
1622, 1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166 i 2200.

6

16h) opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. …).”.
Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.6)) w art. 16 w ust. 1 po pkt 19e dodaje się pkt 19f-19h
w brzmieniu:
„19f) opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 oraz 112 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.
2277 oraz 2020 r. poz. …),
19g) opłaty, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. …),
19h) opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. …).”.
Art. 5. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.7)) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 102 w ust. 5 dodaje się pkt 35 w brzmieniu:
„35) monitorowanie efektów związanych z wprowadzeniem opłaty, o której mowa w art. 12a
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.
2365 oraz z 2020 r. poz. …);”;
2) w art. 116 w ust. 1 po pkt 7e dodaje się pkt 7f–7h w brzmieniu:
„7f) środki uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zdrowiu publicznym;
7g) środki uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;’.
7h) środki uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa w art. 112 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1252) po art. 27 dodaje się art. 27b w brzmieniu:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358,
1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1798, 1978, 2020, 2200 i 2217.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694,
1726, 1818, 1905 i 2020.
6)
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„Art. 27b. 1. Podmiot uczestniczący w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementu
diety wnosi na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłatę w wysokości 10% podstawy
opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.
2. Podmiotem, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot, który:
1) nabywa audycje i materiały do audycji reklamy suplementu diety lub ich opracowanie;
2) produkuje lub koprodukuje audycje i materiały do audycji reklamy suplementu diety
lub ich opracowanie, jeżeli są one przeznaczone na potrzeby tego podmiotu lub innego
podmiotu świadczącego audiowizualne usługi medialne lub radiowe usługi medialne, lub
podmiotu zajmującego się zakupem czasu antenowego.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają zbiorczą informację miesięczną
według wzoru określonego na podstawie ust. 10 i przekazują ją w terminie do 20. dnia miesiąca
następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część.
4. Organami właściwymi w sprawie opłaty, o której mowa w ust. 1, są naczelnik urzędu
skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej właściwi w sprawie podatku od towarów
i usług w zakresie usługi, o której mowa w ust. 1.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3, składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy
którego właściwy dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego
wykonuje swoje zadania.
6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w
którym stosownie do ust. 3, powstał obowiązek złożenia zbiorczej informacji miesięcznej, na
rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podmiotu, o którym mowa
w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
7. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, przekazuje kwoty wpłaconych
opłat, o których mowa w ust. 1, na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 14 dni
od dnia ich wpłaty.
8. Zwrot kwoty nadpłat z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, jest pokrywany ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia.
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9. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek naczelnika urzędu skarbowego o
którym mowa w ust. 4, przekazuje w terminie 7 dni od wpływu wniosku, na rachunek urzędu
skarbowego o którym mowa w ust. 5, środki niezbędne do realizacji kwoty nadpłaty o której
mowa w ust. 8.
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczej informacji
miesięcznej dotyczącej opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres zawartych w
niej danych, biorąc pod uwagę konieczność zebrania danych niezbędnych do ustalenia
wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.
2365) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ustawa określa także zasady ustalania i pobierania opłaty od napojów z
dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz aktywnych w produkcie
gotowym do spożycia, zwanej dalej „opłatą”.”;

2)

w art. 4:
a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej

społeczeństwa i jej uwarunkowań oraz publikowanie tych informacji na potrzeby
planowania, wdrażania i oceny zadań z zakresu zdrowia publicznego przez realizatorów,
w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dotyczą;”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
„5. Na potrzeby monitorowania sytuacji zdrowotnej i jej uwarunkowań oraz w celu
realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5, minister właściwy do spraw zdrowia
może przeprowadzać lub zlecać przeprowadzanie analiz dwóch lub więcej zbiorów
danych, w tym dotyczących stanu zdrowia, sytuacji społeczno-ekonomicznej i efektów
edukacyjnych, szkolnictwa wyższego i sytuacji zawodowej.
6. W celu przeprowadzenia analiz, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do
spraw zdrowia zwraca się do organów publicznych oraz państwowych jednostek
organizacyjnych, które przekazują zbiory danych ministrowi lub wskazanej jednostce,
w tym dane osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy. Przekazanie
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zbiorów zawierających dane osobowe jest poprzedzone wydaniem opinii przez Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5, minister właściwy do spraw
zdrowia może zawrzeć umowę i przekazać, w drodze dotacji, środki, w ramach kwoty
przeznaczonej na realizację ustawy, dla jednostki podległej lub nadzorowanej przez tego
ministra.”;
3)

po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:
„Rozdział 3a
Opłata od środków spożywczych
Art. 12a. 1. Produkcja, import lub dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia w
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, napojów z dodatkiem substancji o
właściwościach:
1) słodzących,
2) aktywnych
– podlega opłacie.
2. Za substancje, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, należy rozumieć monosacharydy, disacharydy, oligosacharydy, 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. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.);
2) ust. 1 pkt 2, należy rozumieć kofeinę, taurynę oraz guaranę.
3. Za napój podlegający opłacie rozumie się napój oferowany konsumentowi w
postaci gotowej do spożycia, w którego składzie znajduje się co najmniej jedną z
substancji, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich
naturalnie.
4. Opłacie nie podlegają napoje:
1) spełniające kryteria żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, o której
mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r.
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w
odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat;
2) objęte podatkiem akcyzowym;
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3) przeznaczone na eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową;
4) importowane przez osoby fizyczne pod warunkiem, że:
a) charakter lub ilość importowanych napojów nie wskazuje na import w celach
handlowych,
b) import tych napojów ma charakter okazjonalny,
c) napoje te są przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego
rodziny lub są przeznaczone na prezenty.
Art. 12b. 1. Wysokość opłaty wynosi:
1) 0,70 zł w przypadku dodatku jednej substancji o właściwościach słodzących albo
0,80 zł w przypadku dodatku więcej niż jednej substancji o właściwościach
słodzących,
2) 0,20 zł przypadku dodatku co najmniej jednej substancji o właściwościach
aktywnych
– w przeliczeniu na każdy litr napoju.
2. Obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wykonania czynności podlegających
opłacie, a w przypadku importu z dniem powstania długu celnego.
Art. 12c. Obowiązek zapłaty opłaty ciąży odpowiednio na osobie fizycznej, osobie
prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadających osobowości prawnej, będącej:
1) producentem,
2) importerem,
3) podmiotem dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu
przepisów o podatku od towarów i usług
– napojów, o których mowa w art. 12a ust. 1.
Art. 12d.1. Organami właściwymi w sprawie opłaty są naczelnik urzędu
skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej.
2. Właściwymi w zakresie opłaty z tytułu importu są naczelnik urzędu celnoskarbowego właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania
kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego i właściwy dla tego
naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej oraz naczelnik urzędu skarbowego,
właściwy na podstawie przepisów prawa celnego, do poboru kwoty należności celnych
przywozowych wynikających z długu celnego.
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3. W przypadku braku możliwości ustalenia właściwości podmiotu właściwym w
sprawie opłaty jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Art.12e.1. Podmioty, o których mowa w art. 12c, są obowiązane składać informację
o opłacie odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi
urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę w terminie:
1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, w

przypadku, o którym mowa w art. 12c pkt 1 i 3,
2) określonym dla należności celnych, w przypadku, o którym mowa w art. 12c pkt 2

– na wyodrębniony rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres
informacji, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie jednolitości
informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 12c, zapewnienie
możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat, sprawnego poboru opłaty oraz
poprawnego jej obliczenia przez podmioty, o których mowa w art. 12c.
Art. 12f. 1.W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 12c, pomimo ciążącego
obowiązku, nie wniósł opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej właściwy naczelnik
urzędu skarbowego albo naczelnik urzędu celno-skarbowego, ustala w drodze decyzji,
wysokość zaległości z tytułu opłaty.
2. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ, o
którym mowa w ust. 1, ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości
odpowiadającej 50% kwoty nieopłaconej opłaty.
3. Termin zapłaty opłaty oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 14
dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna. Opłaty wnosi
się na rachunek, o którym mowa w art. 12e ust. 1.
4. Obowiązek zapłaty opłaty przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym zapłata powinna nastąpić.
Art. 12g. 1. Wpływy z tytułu opłaty oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art.
12e ust. 2:
1)

są przekazywane w wysokości 98% do Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z
art. 12h;
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2)

pozostają w budżecie państwa w wysokości 2% w części pozostającej w dyspozycji
ministra właściwego do spraw finansów publicznych i są przeznaczone na koszty
egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną ich pozyskiwania.
Art.12h.1. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 98% kwoty pobranej opłaty

oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12e ust. 2, na wyodrębniony rachunek w
Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni od dnia jej pobrania.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w
terminie 7 dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego na
rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. W razie powstania nadpłaty w opłacie Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje
zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Art.12i. Do opłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.8)).”.
Art. 8. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. 2019) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 96:
a) w ust. 1 po wyrazie „społeczne” dodaje się wyraz „zdrowotne,”,
b) w ust. 2 po lit. f kropkę zastępuje się średnikiem dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3)

zamieszczenia w ofercie informacji o dodatku substancji o właściwościach

słodzących oraz aktywnych.”;
2) w art. 242 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) aspektów zdrowotnych, w tym obejmujących ograniczanie spożycia żywności w
rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. …), o dodatku substancji o właściwościach
słodzących oraz aktywnych w produkcie gotowym do spożycia,”;
3) w art. 247 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Waga przypisana kryterium, o którym mowa art. 242 ust. 2 pkt 2a, wynosi 10%.”;
4) po art. 438 dodaje się art. 438a w brzmieniu:
„Art. 438a. W przypadku umowy, której przedmiotem jest dostawa żywności w
rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495,
1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200.
8)
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żywienia, przewidującej wymagania określone w art. 96 ust. 1 pkt 3, w jej treści zawiera się
postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania spełniania wymagania, o którym mowa w
art. 96 ust. 2 pkt 3, kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę tego wymagania
oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu jego niespełnienia.”.
Art. 9. Opłata, o której mowa w art. 112 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, w 2020 r. ma zastosowanie do sprzedaży dokonanej po wejściu w życie
niniejszej ustawy i jest wnoszona co miesiąc od dnia końca miesiąca następującego po
miesiącu, którego opłata dotyczy.
Art. 10. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przygotuje projekt zmiany planu
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia uwzględniający zmiany wynikające z art. 116
ust. 1 pkt 7f–7h ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie
45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 11. Przepisy ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
stosuje się do postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych rozpoczętych po dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem art. 8, który
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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