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Warszawa, dn. 26 stycznia 2021 r.

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zmiany dotyczące przedłużenia terminu wnoszenia opłat i wprowadzania zwolnień z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wszelkie aktualnie obowiązujące zwolnienia i ulgi wprowadzone przez ustawodawcę
reguluje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). Art. 15qa tej ustawy wprowadza przedłużenie ważności
zezwolenia. Z kolei ustawodawca zdecydował o wydłużeniu mocy obowiązywania art. 31zzca1 tej
ustawy, który od dnia następującego po publikacji zmian w ustawie, tj. od 26 stycznia 2021 r. umożliwia
wprowadzenie zwolnienia z opłaty lub przedłużenie terminu na jej wniesienie w 2020 lub 2021 r. przez
radę gminy w drodze uchwały. Poniżej przywołujemy aktualną treść art. 31zzca powyższej ustawy:
„1. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.
2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może
przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo
opłatę:
1)

za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;

2)

za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

3. Termin wniesienia opłaty należnej w:
1)

1

2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;

Na mocy art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159).
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2)

2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.>>”.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.
Dodatkowo warto przywołać uzasadnienie projektu: „Proponowana zmiana art. 31zzca ustawy
COVID-19 (art. 1 pkt 27 projektu ustawy) polega na przedłużeniu na 2021 r. możliwości podejmowania
przez rady gmin uchwał zwalniających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub przedłużających termin na ich wniesienie do
końca roku. Poprawka umożliwia proponowanie przez rady gmin programów pomocowych dla
przedsiębiorców najbardziej dotkniętych ograniczeniami w życiu społeczno-gospodarczym, tj. z branży
gastronomicznej, ponieważ to w większości te podmioty korzystają z wymienionego rodzaju
zezwolenia.
Z uwagi na okoliczność, że termin wniesienia opłaty za rok 2021 mija 31 stycznia 2021 r., a jej
nieuiszczenie, w wymaganym ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) terminie i wysokości,
powoduje utratę zezwolenia, przedłożone uzupełnienie obowiązującego porządku prawnego jest
pilnie potrzebne”.
Ustawa wprowadzająca powyższą zmianę wchodzi w życie z dniem następującym po
ogłoszeniu, a zatem w dniu 26 stycznia 2021 r.

