
 

 

 

 

 

 

 

 

Symfonia ERP Handel 
 

 

Podatek za alkohol w opakowaniach do 

300ml, podatek cukrowy  

– raporty Smart BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieujętych  

w niniejszej dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być 

powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, 

mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, 

magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. 
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1.0 Wstęp 

Realizowane rozwiązanie dotyczy obliczania przez system Sage Symfonia ERP Handel podatku za 

alkohol w opakowaniach do 300 ml oraz podatku cukrowego.  

2.0 Podatek za alkohol w opakowaniach do 300 ml 

Od 1 stycznia 2021 roku hurtownicy napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml są 

zobowiązani do wnoszenia specjalnej opłaty. Obowiązek ten dotyczy hurtowni zaopatrujących 

punkty sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 25 zł 

za litr 100% alkoholu w opakowaniach do 300 ml wprowadzonego do sprzedaży. 

2.1 Instalacja automatyczna z wykorzystaniem modułu 

Raporty w Smart Bi dotyczące podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml mogą zostać 

zainstalowane również automatycznie. W tym celu należy przenieść pliki dołączone do niniejszej 

dokumentacji: Symfonia.PodatekCukrowy.dll, NLog.dll do katalogu Modules\HM (chyba, że ścieżka 

do modułu została zmieniona w pliku konfiguracyjnym amhmsql.exe.config znajdującym się w 

głównym katalogu Handlu). 

 
Instalacja z wykorzystaniem modułu pozwala zainstalować raporty dotyczące podatku za 

alkohol w opakowaniach do 300 ml oraz podatku cukrowego. 

Po uruchomieniu Sage Symfonia ERP Handel na ekranie wyświetli się okno logowania, w którym 

należy zalogować się do systemu jako administrator. Wówczas na ekranie wyświetli się okno z 

zapytaniem o wykonanie aktualizacji instalatora Smart BI, gdzie należy kliknąć przycisk OK.  
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Po zakończeniu aktualizacji instalatora Smart BI na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat.  

 

W trakcie instalacji automatycznej z wykorzystaniem modułu wymiary na kontrahentach i towarach 

oraz pola własne na dokumentach sprzedaży i zakupu zakładają się automatycznie.  

2.2 Ustawianie wymiarów kontrahenta i towarów na dokumentach 
sprzedaży oraz zakupu 

W raporcie Symfonia - podatek alkoholowy wyświetlają się tylko te dokumenty zakupu i sprzedaży, 
dla których zostały ustawione odpowiednie wymiary.  

Dla dokumentów sprzedaży nabywca powinien mieć ustawiony wymiar Uwzględniaj faktury 
kontrahenta w podatku alkoholowym. Natomiast dla dokumentów zakupu wymiar ten powinien 
mieć zaznaczony dostawca. Dodatkowo towary dodane do dokumentów zakupu/sprzedaży, 
powinny mieć ustawione wymagane wymiary. 

Aby ustawić wymiary na nabywcy/dostawcy, należy przejść do kartoteki kontrahentów 
(Kartoteki>Kontrahenci) i otworzyć okno danego kontrahenta. Okno kontrahenta można również 
otworzyć klikając dwukrotnie na kod kontrahenta widoczny na dokumencie zakupu lub sprzedaży. 

Okno kontrahenta składa się z kilku zakładek, widocznych w dolnej części okna. W celu ustawienia 
wymaganych wymiarów należy przejść do zakładki Wymiary. 

W zakładce należy zaznaczyć wymiar Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku 
alkoholowym. W tym celu należy przejść do trybu edycji klikając w przycisk Edytuj widoczny w 
prawym górnym rogu okna oraz zaznaczyć checkboxem wartość wymiaru. Wprowadzone zmiany 
należy zapisać korzystając z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj zamyka tryb edycji bez zapisania 
wprowadzonych zmian. 
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W celu ustawienia odpowiednich wymiarów towaru należy przejść do kartoteki towarów 
(Kartoteki>Towary), a następnie otworzyć formatkę wybranego towaru dwuklikiem. Okno towaru 
można również otworzyć klikając dwukrotnie na kod towaru widoczny na dokumencie zakupu lub 
sprzedaży. 

Na ekranie wyświetli się okno składające się z kliku zakładek widocznych w dolnej części okna. W 
celu ustawienia wymaganych wymiarów należy przejść do zakładki Wymiary. 
 
W zakładce należy przejść do trybu edycji, klikając przycisk Edytuj widoczny w prawym górnym 
rogu okna oraz ustawić poniższe wymiary: 

• Zawartość alkoholu w % – wpisując ręcznie procentową zawartość alkoholu w napoju; 

• Napój alkoholowy – zaznaczając checkboxem wartość wymiaru; 

• Pojemność w ml – wpisując ręcznie pojemność napoju wyrażoną w ml. 

 

Należy pamiętać, że tylko napoje alkoholowe w opakowaniach do 300 ml włącznie, które 

mają zaznaczony wymiar Napój alkoholowy będą wyświetlać się w raporcie Symfonia - 

podatek alkoholowy. 

 
Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj zamyka tryb 
edycji bez zapisania wprowadzonych zmian. 

Użytkownik ma również możliwość ustawienia wymiarów dokumentów sprzedaży/zakupu. Należy 

otworzyć okno dokumentu, kliknąć przycisk Informacje widoczny w prawym górnym rogu okna, a 

następnie kliknąć Własne pola. 
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Na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może zaznaczyć wymiar Nie uwzględniaj w 

raporcie podatku alkoholowego, jeśli pozycje dokumentu nie mają być wyświetlane w raporcie. 

 

2.3 Generowanie raportu podatku za alkohol w opakowaniach do 
300 ml  

W celu otwarcia raportu Symfonia – Podatek alkoholowy należy przejść do okna wykresów, 
rozwijając na górnym pasku okna zakładkę Kartoteki i kliknąć przycisk Wykresy.  
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Na ekranie wyświetli się okno Lista wykresów. Po kliknięciu na katalog Dodatkowe pojawi się 
tabela z listą wykresów przypisanych do wybranego katalogu. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: 

• nazwę wykresu; 

• pole wyboru Opcje określające czy filtr zawężający dane dla wykresu, ma być wyświetlony 

podczas tworzenia wykresu (zaznaczone – filtr będzie wyświetlany, odznaczone – filtr nie 

będzie wyświetlany); 

• pole wyboru Aktywny określające czy wykres jest dostępny na liście szybkiego wyboru 

(zaznaczone – jest dostępny, odznaczone – nie jest dostępny). 

W celu wyświetlenia wykresu należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk Wykonaj widoczny w prawym 
górnym rogu okna. 
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Na ekranie wyświetli się okno raportu, zawierające tabelę przedstawiającą wartość podatku za 
alkohol w opakowaniach do 300 ml z faktur konkretnych kontrahentów. 

 

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: 

• Rok – wystawienia dokumentu sprzedaży; 

• Miesiąc – miesiąc wystawienia dokumentu sprzedaży; 

• Kontrahenta – kontrahent, dla którego został wystawiony dokument sprzedaży; 

• NIP – numer NIP firmy, na którą został wystawiony dokument sprzedaży; 

• Kod faktury; 

• Towar – towar, który został objęty podatkiem alkoholowym; 
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• Ilość opakowań – ilość opakowań towaru objętego podatkiem; 

• Pojemność opakowania w ml – pojemność opakowania towaru wyrażona w ml; 

• Zawartość alkoholu w % - zawartość alkoholu w napoju, wyrażona w procentach; 

• Liczba litrów alkoholu – liczba litrów alkoholu, wyliczona według wzoru: 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑤 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑢 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑤𝑎ń × 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑚𝑛𝑜ść × 𝑧𝑎𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑢 𝑤 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐ℎ 

Przykładowo: Dla kontrahenta została wystawiona faktura za zakup 20 sztuk napoju 

alkoholowego o pojemności 300 ml i zawartości alkoholu 5,00%. Liczba litrów alkoholu 

wynosi 0,3 ( 20 × 0,30 × 0,05) 

• Wartość podatku – wartość podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml, wyliczona 

według wzoru: 

𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑢 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑤 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑢 × 25 𝑧ł 

 

Przykładowo: Wartość podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona 

faktura za zakup 20 sztuk napoju alkoholowego o pojemności 300 ml i zawartości alkoholu 

5,00% wynosi 7,5 zł, (0,3𝑙 × 25). 

 

Użytkownik może filtrować pozycje zamówienia po kolumnach tabeli . W tym celu należy najechać 

na dany nagłówek kolumny i rozwinąć przycisk , a następnie wybrać odpowiedni filtr zaznaczając 
checkbox przy wartości. Po zaznaczeniu wybranych wartości należy zamknąć okno przyciskiem OK.  
Wyświetlą się wszystkie pozycje towarów zgodne z zaznaczonymi filtrami. 
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3.0 Podatek cukrowy 
Od 1 stycznia 2021 roku producenci i hurtownicy wyrobów w postaci napojów oraz syropów 
będących środkiem spożywczym są zobowiązani do wnoszenia specjalnej opłaty. Podatek od 
cukru jest sumą dwóch wartości stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wynosi: 

• 0,50 zł opłaty stałej 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 opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. 

Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte dodatkowa opłatą w wysokości 0,10 zł w 

przeliczeniu na litr napoju. 

Niższa opłata obejmuje  napoje zawierające powyżej 5 g w 100 ml, w których udział masowy soku 

owocowego, warzywnego lub owocowo - warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu 

surowcowego lub będące roztworami węglowodanowo - elektrolitowymi. Na te napoje nakładana 

jest tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju (nie 

nakłada się opłaty stałej). 

Do obliczenia opłaty 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. 

 Instalacja automatyczna z wykorzystaniem modułu 

Raporty w Smart Bi dotyczące podatku cukrowego mogą zostać zainstalowane również 

automatycznie. W tym celu należy przenieść pliki dołączone do niniejszej dokumentacji: 

Symfonia.PodatekCukrowy.dll, NLog.dll do katalogu Modules\HM (chyba, że ścieżka do modułu 

została zmieniona w pliku konfiguracyjnym amhmsql.exe.config znajdującym się w głównym 

katalogu Handlu). 

 
Instalacja z wykorzystaniem modułu pozwala zainstalować raporty dotyczące podatku 

cukrowego oraz podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml. 

Po uruchomieniu Sage Symfonia ERP Handel na ekranie wyświetli się okno logowania, w którym 

należy zalogować się do systemu jako administrator. Wówczas na ekranie wyświetli się okno z 

zapytaniem o wykonanie aktualizacji instalatora Smart BI, gdzie należy kliknąć przycisk OK.  
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Po zakończeniu aktualizacji instalatora Smart BI na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat.  

 

W trakcie instalacji automatycznej z wykorzystaniem modułu wymiary na kontrahentach i towarach 

oraz pola własne na dokumentach sprzedaży i zakupu zakładają się automatycznie.  

3.2 Ustawianie wymiarów kontrahenta i towarów na dokumentach 
sprzedaży oraz zakupu 

W kreatorze wykresu Symfonia - podatek cukrowy wyświetlają się tylko te dokumenty zakupu i 
sprzedaży, dla których zostały ustawione odpowiednie wymiary.  
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Dla dokumentów sprzedaży to nabywca powinien mieć ustawiony wymiar Uwzględniaj faktury 
kontrahenta w podatku cukrowym. Natomiast dla dokumentów zakupu wymiar ten powinien mieć 
zaznaczony dostawca. Dodatkowo towary dodane do dokumentów zakupu/sprzedaży, powinny 
mieć ustawione wymagane wymiary. 

Aby ustawić wymiary na nabywcy lub dostawcy, należy przejść do kartoteki kontrahentów 
(Kartoteki>Kontrahenci) i otworzyć okno danego kontrahenta. Okno kontrahenta można również 
otworzyć klikając dwukrotnie na kod kontrahenta widoczny na dokumencie zakupu lub sprzedaży. 

Okno kontrahenta składa się z kilku zakładek, widocznych w dolnej części okna. W celu ustawienia 
wymaganych wymiarów należy przejść do zakładki Wymiary. 

W zakładce należy zaznaczyć wymiar Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku cukrowym. 
W tym celu należy przejść do trybu edycji klikając w przycisk Edytuj widoczny w prawym górnym 
rogu okna oraz zaznaczyć checkboxem wartość wymiaru. Wprowadzone zmiany należy zapisać 
korzystając z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj zamyka tryb edycji bez zapisania wprowadzonych 
zmian. 

 
 
W celu ustawienia odpowiednich wymiarów towaru należy przejść do kartoteki towarów 
(Kartoteki>Towary), a następnie otworzyć formatkę wybranego towaru dwuklikiem. Okno towaru 
można również otworzyć klikając dwukrotnie na kod towaru widoczny na dokumencie zakupu lub 
sprzedaży. 

Na ekranie wyświetli się okno składające się z kliku zakładek widocznych w dolnej części okna. W 
celu ustawienia wymaganych wymiarów należy przejść do zakładki Wymiary. 
 
W zakładce należy przejść do trybu edycji, klikając przycisk Edytuj widoczny w prawym górnym 
rogu okna oraz ustawić odpowiednie wymiary: 
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• Udział soku owocowego powyżej 20% – zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli 

napój zawiera nie mniej niż 20 % soku owocowego, warzywnego lub owocowo – 

warzywnego; 

• Roztwór węglowodanowo - elektrolitowy – zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, 

jeśli napój jest roztworem węglowodanowo - elektrolitowym; 

• Zawiera kofeinę lub taurynę – zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli napój 

zawiera przynajmniej jedną z wymienionych substancji: taurynę lub kofeinę; 

• Zawiera inne substancje słodzące – zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli 

napój zawiera inne substancje słodzące; 

• Ilość gram cukru na 100 ml – wpisując ręcznie ilość gram cukru na 100 ml, jeśli napój 

zawiera cukier; 

• Napój słodzony – zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli napój zawiera cukier lub 

inne substancje słodzące; 

• Pojemność w ml – wpisując ręcznie pojemność napoju wyrażoną w ml. 

 
Należy pamiętać, że tylko towary które mają zaznaczony wymiar Napój słodzony, będą 

wyświetlać się w raporcie Symfonia - podatek cukrowy. 

 

 

Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj zamyka tryb 
edycji bez zapisania wprowadzonych zmian. 

Użytkownik ma również możliwość ustawienia wymiarów dokumentów sprzedaży/zakupu. W tym 

celu należy otworzyć okno dokumentu, kliknąć przycisk Informacje widoczny w prawym górnym 

rogu okna, a następnie kliknąć Własne pola. 
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Na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może zaznaczyć wymiar Nie uwzględniaj w 

raporcie podatku cukrowego, jeśli pozycje dokumentu nie mają być wyświetlane w raporcie. 

 

 Generowanie raportu podatku cukrowego 

W celu otwarcia raportu Symfonia – Podatek cukrowy należy  przejść do okna wykresów, 
rozwijając na górnym pasku okna zakładkę Kartoteki i kliknąć przycisk Wykresy.  
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Na ekranie wyświetli się okno Lista wykresów. Po kliknięciu na katalog Dodatkowe pojawi się 
tabela z listą wykresów przypisanych do wybranego katalogu. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: 

• nazwę wykresu; 

• pole wyboru Opcje określające czy filtr zawężający dane dla wykresu, ma być wyświetlony 

podczas tworzenia wykresu (zaznaczone – filtr będzie wyświetlany, odznaczone – filtr nie 

będzie wyświetlany); 

• pole wyboru Aktywny określające czy wykres jest dostępny na liście szybkiego wyboru 

(zaznaczone – jest dostępny, odznaczone – nie jest dostępny). 

W celu wyświetlenia wykresu należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk Wykonaj widoczny w prawym 
górnym rogu okna. 
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Na ekranie wyświetli się okno kreatora wykresu, zawierające tabelę przedstawiającą wartość 
podatku cukrowego z faktur konkretnych kontrahentów. 

 

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: 

• Rok – wystawienia dokumentu sprzedaży; 

• Miesiąc – miesiąc wystawienia dokumentu sprzedaży; 

• Kontrahenta – kontrahent, dla którego został wystawiony dokument sprzedaży; 

• NIP – numer NIP firmy, na która został wystawiony dokument sprzedaży; 

• Kod faktury; 

• Towar – towar, który został objęty podatkiem alkoholowym; 

• Nr partii – numer partii towaru; 

• Ilość – ilość sztuk towaru objętego podatkiem; 
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• Cukier na 100 ml – ilość cukru zaokrąglona w górę do pełnego grama, wyrażona w gramach 

na 100 ml napoju; 

• Inne substancje słodzące – informacja, czy w napoju znajdują się inne substancje 

słodzące; 

• Kofeina lub tauryna – informacja, czy w napoju znajduje się kofeina lub tauryna; 

• Liczba litrów – suma litrów wszystkich opakowań napoju; 

• Kwota podatku – wartość podatku cukrowego, wyliczona według omówionych poniżej 

wzorów w rozdziale 3.3.1 Mechanizm wyliczania podatku cukrowego. 

 

Użytkownik może filtrować pozycje zamówienia po kolumnach tabeli . W tym celu należy najechać 

na dany nagłówek kolumny i rozwinąć przycisk , a następnie wybrać odpowiedni filtr zaznaczając 
checkbox przy wartości. Po zaznaczeniu wybranych wartości należy zamknąć okno przyciskiem OK.  
Wyświetlą się wszystkie pozycje towarów zgodne z zaznaczonymi filtrami. 

 

3.3.1 Mechanizm wyliczania podatku cukrowego 

Podatek cukrowy jest obliczany przez Sage Symfonia ERP Handel automatycznie na podstawie 

poniższych wzorów: 

• Wartość podatku, gdy zawartość cukrów wynosi mniej lub równo 5 g w 100 ml napoju 

lub napój zawiera w jakiejkolwiek ilości co najmniej jedną substancję słodzącą. 

Wartość podatku jest obliczana według wzoru: 

𝐾𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑢 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑤 × 0,50 𝑧ł 

Przykładowo: Kwota podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za 
zakup 40 sztuk napoju o pojemności 100 ml i zawartości cukru 4 g na 100 ml wynosi 2 zł (4 × 0,50 𝑧ł). 

• Wartość podatku, gdy zawartość cukrów wynosi powyżej 5 g w 100 ml napoju. 
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Wartość podatku jest obliczana według wzoru: 

𝐾𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑢 = (𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑤 × 0,50 𝑧ł) + (𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑚ó𝑤 𝑐𝑢𝑘𝑟𝑢 𝑝𝑜𝑤𝑦ż𝑒𝑗 5𝑔 𝑤 100 𝑚𝑙 × 0,05 𝑧ł) 

Przykładowo: Kwota podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za 
zakup 48 sztuk napoju o pojemności 500 ml i zawartości cukru 10,40 g na 100 ml wynosi 12,30 zł, 
ponieważ (24 × 0,50 𝑧ł) + (6 × 0,05 𝑧ł) 

• Wartość podatku, gdy napój zawiera substancję słodzącą i kofeinę\ taurynę. 

Wartość podatku jest obliczana według wzoru: 

𝐾𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑢 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑤 × (0,50 𝑧ł + 0,10𝑧ł) 

Przykładowo: Kwota podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za 
zakup 120 sztuk napoju o pojemności 200 ml i zawierającego inną substancję słodzącą i kofeinę 
wynosi 14,40 zł, ponieważ 24 × (0,50 + 0,10) 

• Wartość podatku, gdy napój zawiera substancje słodząca, taurynę oraz zawartość 

cukrów wynosi powyżej 5 g w 100 ml napoju 

Wartość podatku jest obliczana według wzoru: 

𝐾𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑢 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑤 [(0,50 𝑧ł + 0,10 𝑧ł) + (𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑚ó𝑤 𝑐𝑢𝑘𝑟𝑢 𝑝𝑜𝑤𝑦ż𝑒𝑗 5𝑔 𝑤 100 𝑚𝑙 × 0,05 𝑧ł)] 

Przykładowo: Kwota podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za 
zakup 24 sztuk napoju o pojemności 200 ml i zawierającego substancję słodzącą, taurynę oraz  
20 g cukru na 100 ml wynosi 5,76 zł, ponieważ 4,8 [(0,50 𝑧ł + 0,10 𝑧ł) + (15 × 0,05)] = 6,48, a 
maksymalna wysokość opłaty może wynosić 1,20 zł w przeliczeniu na 1l napoju, tzn.4,8 × 1,20 𝑧ł. 

• Wartość podatku, gdy zawartość cukrów wynosi powyżej 5 g w 100 ml napoju i udział 

masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. 

Wartość podatku jest obliczana według wzoru: 

𝐾𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑢 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑤 × 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑚ó𝑤 𝑐𝑢𝑘𝑟𝑢 𝑝𝑜𝑤𝑦ż𝑒𝑗 5𝑔 × 0,05 𝑧ł 

Przykładowo: Wartość podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura 
za zakup 56 sztuk napoju o pojemności 300 ml, zawartości 6 g cukrów w 100 ml oraz zawartości 
22% soku owocowego wynosi 0,84 zł, ponieważ 16,8 × 1𝑔 × 0,05. 


