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Warszawa, 13.01.2021 r.

Stowarzyszenie im. Juliusza Leo
ul. Malczewskiego 47A, lok. 12A
30-207 Kraków
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na e-mail z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wykorzystania środków
z tzw. „podatku cukrowego”, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Opłaty za wprowadzenie na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów oraz kofeiny
lub tauryny (tzw. podatek cukrowy) zostały ustanowione przepisami ustawy z dnia 14 lutego
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów
konsumentów (Dz. U. poz. 1492), wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Zgodnie z art. 12a znowelizowanej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365, z późn. zm.), wprowadzanie na rynek krajowy
napojów z dodatkiem cukrów oraz kofeiny lub tauryny podlega opłacie. Ponadto w przypadku
niedokonania opłaty w terminie, o którym mowa w art. 12g ust. 1, organ właściwy w sprawie
opłaty ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty
należnej opłaty. Ww. opłaty stanowią w 96,5% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz w 3,5% dochód budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw finansów publicznych (art. 12c ust. 1 ustawy).
Środki z tytułu opłat, o których mowa wyżej, powinny zostać przekazane przez
podmiot zobowiązany do wniesienia opłat do organu właściwego w sprawie opłaty w terminie
do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, natomiast organ
właściwy w sprawie opłaty przekazuje środki na rachunek bankowy Narodowego Funduszu
Zdrowia w terminie 30 dni od dnia wpływu środków na rachunek organu właściwego w
sprawie opłaty albo przekazania jej na ten rachunek przez organ egzekucyjny (art. 12h
ustawy).
Narodowy Fundusz Zdrowia środki otrzymane z tytułu opłaty za wprowadzenie
na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów oraz kofeiny lub tauryny zobowiązany jest
przeznaczyć na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia
opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców
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z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych,
w szczególności z nadwagą i otyłością (art. 12c ust. 2 ustawy).
Odnosząc się do podniesionych w e-mailu kwestii uprzejmie informuję, co następuje:
w jaki konkretnie sposób zostaną te środki spożytkowane przez NFZ?
Przychody Funduszu z tytułu tzw. podatku cukrowego zostaną spożytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem określonym w art. 12c ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, tj. na działania
o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej
związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami
rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z
nadwagą i otyłością, o czym wspomniano wyżej.
według jakiej metody i przy zastosowaniu jakich kryteriów zostaną one przez NFZ
rozdzielone na poszczególne działania?
Przychody Funduszu z tytułu tzw. podatku cukrowego na poszczególne działania,
tj. na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia
świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań
zdrowotnych oraz na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym będą
przeznaczane z uwzględnieniem wysokości ponoszonych kosztów realizacji tych działań.
czy NFZ posiada listę programów, na które planuje przeznaczyć te środki?
Mając na uwadze ww. regulacje, w tym w szczególności:
nieokreślenie przez ustawodawcę sposobu podziału środków, o których mowa wyżej,
pomiędzy zadania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym a świadczenia opieki
zdrowotnej,
terminy składania stosownych deklaracji i wnoszenia opłat, o których mowa wyżej, przez
podmioty, których ww. regulacje dotyczą oraz prawdopodobny termin otrzymania
pierwszych środków z tytułu tzw. „podatku cukrowego” (marzec 2021 r.),
określenie na tym etapie „listy programów”, na które zostaną przeznaczone przedmiotowe
środki jest niemożliwe.
Z poważaniem
Dariusz Jarnutowski
Dyrektor Departamentu
Departament Ekonomiczno-Finansowy
/podpisano podpisem elektronicznym/
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