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Opłata cukrowa (zwana także podatkiem od cukru lub podatkiem cukrowym) wchodzi z dniem 

01.01.2021 i dotyczy hurtowników. Nowe regulacje zakładają wprowadzenie opłat od napojów 

słodzonych i energetycznych. Posiada ona część stałą i zmienną: 

- opłata stała to 50 gr. za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr 

za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna),  

- opłata zmienna to 5 gr. za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr 

napoju. 

OPŁATA CUKROWA – przygotowanie SOOT’a 

1. PARAMETR. 

Funkcjonalności związane z opłatą cukrową działają tylko i wyłącznie w programie SOOT w wersji 2021 

oraz po ustawieniu parametru ‘OPŁATA CUKROWA - DANE KARTOTEKOWE’ – T. Należy pamiętać, iż 

po zmianie parametru trzeba wyjść z programu i wejść ponownie by parametr zadziałał.   

2. GRUPY ASORTYMENTOWE. 

Po zmianie parametru w kartotece grup asortymentowych dodane zostały dwa parametry grupy 

związane z opłatą cukrową: 

- ‘Napoje zawierające cukier’ 

- ‘Napoje zawierające substancje aktywne’ 

 

Ustawiając znacznik na poziomie grupy asortymentowej, program umożliwi przeniesienie go na 

wszystkie towary z danej grupy. 

 

Będzie to skutkowało tym, że program będzie pilnował podczas wprowadzania danych towaru, aby 

wypełnić przeliczniki zawartość cukru i/lub pojemność (oba są niezbędne do poprawnego wyliczenia 

opłaty cukrowej w przypadku napoju słodzonego, a w przypadku napoju z substancją aktywną – 

potrzebna jest pojemność). Nowy towar dowiązany do takiej grupy, automatycznie otrzyma znacznik, 

który jest dowiązany do grupy asortymentowej. 

3. KARTOTEKA TOWARÓW. 

Kartoteka towarów – modyfikacja danych pełnych. 

 

- poj. – pojemność sztuki napoju w litrach 

- CUKIER g/0.1l – zawartość cukru w gramach na 100 ml napoju 
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- CUKIER (T/N)– oznacza, że jest to napój z zawartością cukru (pola CUKIER ręcznie nie można wypełnić, 

to pole jest automatycznie modyfikowane poprzez wprowadzenie lub wyzerowanie zawartości cukru) 

- s.akt – napój z substancja aktywną. 

Jeśli oznaczymy CUK lub s.akt, program będzie wymagał wypełnienia pojemności na kartotece 

towarowej , w celu poprawnego wyliczenia opłaty cukrowej. 

 

 

Opł.cukr – kwota opłaty cukrowej dla sztuki napoju. Jest ona wyliczana automatycznie podczas 

wprowadzania powyższych danych. Można ją również wprowadzić ręcznie (z pominięciem wszystkich 

parametrów). Umożliwi to poprawne wyliczenie miesięcznej opłaty cukrowej, jednak może być 

niewystarczające dla celów raportowania do urzędu. Zalecamy zatem wprowadzanie wszystkich w/w 

parametrów. 

Kartoteka towarów – modyfikacja wybranego składnika. 

Modyfikacja opisywanych parametrów może się również odbywać z poziomu kartoteki towarowej – 

modyfikacja wybranego składnika, gdzie dzięki filtrom towarowym tam zastosowanym  

 

operator może w szybki sposób zmienić towarom parametry związane m.in. z opłatą cukrową. 
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Kolumna ‘CUK?’ jest automatycznie wypełniana gdy operator wprowadzi przelicznik zawartości cukru 

(g/100 ml).  

Kolumna OPLATA jest automatycznie wypełnianie przy zmianie wartości którejkolwiek z kolumn. 

Można również wymusić ponowne wyliczenie OPLATY za pomocą klawisza F2 (dla podświetlonej 

pozycji lub wszystkich towarów wyświetlonych na liście) 

 

 

4. KONTRAHENCI – WYŁĄCZENIA 

Sprzedaż dla kontrahentów, którzy nie prowadzą sprzedaży detalicznej, a jedynie hurtową, nie jest 

objęta opłata cukrową. Aby oznaczyć kontrahentów, którzy mają nie być brani pod uwagę do zestawień 

opłaty cukrowej, należy ustawić na ‘T’ poniższy znacznik na kartotece kontrahentów. Domyślnie 

ustawiany jest na ‘N’ . 

 

 

5. ZESTAWIENIA 

Dane związane z opłatą cukrową będą przeniesione do Hurtowni Danych, i  w Hurtowni danych będą 

generowane wszystkie niezbędne zestawienia dotyczące opłaty cukrowej. 

Z poziomu SOOT można wygenerować proste, podstawowe zestawienie opłaty cukrowej za podany 

okres w opcji  

Zestawienia -> Bieżące -> Sprzedaż -> Zestawienie do opłaty cukrowej 

Program po podaniu zakresu dat przeliczy dane i wyświetli ekran z wyszczególnieniem towarów 
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Wychodząc ESC pojawi się pytanie o wydruk. Na wydruku znajduje się wyszczególnienie towarów oraz 

faktur ujętych do zestawienia. W zestawieniu ujęta jest sprzedaż towarów z wprowadzoną na 

kartotekę opłatą cukrową, na fakturach VAT oraz korektach faktur VAT, z wyłączeniem kontrahentów 

oznaczonych jako prowadzących wyłącznie sprzedaż hurtową. 

 

 

6. NUMERY SERYJNE. 

Najprawdopodobniej w raportach dotyczących opłaty cukrowej będzie trzeba podawać numer seryjny 

towaru. Za obsługę numerów seryjnych w SOOT odpowiedzialne są dwa parametry: 

 

 

 

- ‘Szczegółowy opis kart materiałowych /partii towaru/’ – po włączeniu można do karty materiałowej 

dodawać opis (jest to numer partii) i wówczas nawet przy tej samej cenie zakupu, program zakłada 

osobne karty materiałowe dla poszczególnych numerów serii.  

- ‘Opis partii dla wybranych grup asortymentowych’ – po włączeniu program będzie wymagał 

zastosowania numeru partii dla wybranej grupy. 

Numery serii operator może nadać podczas przyjęcia towaru dokumentem PZ, 
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natomiast dla towarów, które już są na stanie magazynu, a nie miały do tej pory numeru seryjnego, 

można go wprowadzić przez ‘USTALANIE CEN BIEŻĄCYCH -> CENNIK OGÓLNY’. Po wybraniu towaru 

‘ENTEREM’ program da możliwość wprowadzenia numeru seryjnego. 

 

 

7. OPŁATA OD ‘MAŁPEK’ 

Od 1 stycznia 2021 r. hurtownicy popularnych "małpek" (napoje alkoholowe o objętości mniejszej niż 
300 ml) będą zobowiązani do wnoszenia specjalnej opłaty. Przy czym obowiązek ten będzie dotyczył 
hurtowni zaopatrujących punkty sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Są to przede wszystkim sklepy 
czy stacje benzynowe prowadzące sprzedaż alkoholu. Obowiązki związane z opłatami nie dotyczą 
sprzedawców alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu (np. w pubach czy restauracjach). 

Wysokość opłaty. Opłata będzie wynosić 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w 
opakowaniach o objętości do 300 ml (znowelizowany art. 92 ust 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Przykładowo oznacza to: 

• 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%, 
• 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%, 
• 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14% 

W SOOT powyższe jest obsługiwane przez parametr ‘stosowanie zestawień sprzedaży czystego 

spirytusu’ – jeśli jest włączony, w kartotece towarów są aktywne dwa pola : % alkoholu i pojemność 

(to stary parametr i zapewne wszyscy handlujący alkoholem maja to włączone) 

 

Dodatkowo (i to jest nowość) na kartotece kontrahentów (pełnej i w modyfikacji wybranego składnika) 

dodane zostało pole sprzedaż alkoholu spożywanego na miejscu 

 

Domyślnie ten parametr jest ustawiony na NIE, jeśli ustawiony na ‘T’, sprzedaż dla tego kontrahenta 

będzie pomijana w zestawieniach. 

 


