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[Informacja]: Krajowa Administracja Skarbowa
Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed nielegaln? sprzeda?? napojów alkoholowych
na imprezach plenerowych.

Okoliczno?ciowe imprezy plenerowe, bardzo popularne w niektórych regionach kraju cz?sto
goszcz? wystawców lub sprzedawców napojów alkoholowych. Do?wiadczenia lat ubieg?ych
pokazuj?, ?e w?ród nich znajduj? si? równie? ci nieuczciwi, którzy wykorzystuj?c brak wiedzy, a
cz?sto naiwno?? uczestników imprezy, oferuj? do sprzeda?y bimber i inne nielegalne napoje
alkoholowe. W Polsce produkcja, posiadanie i obrót bimbrem, jak i napojami alkoholowymi w
postaci np. nalewek zawieraj?cymi bimber - jest nielegalna (bez wzgl?du na ilo?? i przeznaczenie).
Istnieje równie? niebezpiecze?stwo oferowania do degustacji, konsumpcji lub sprzeda?y „napojów
alkoholowych” zawieraj?cych szkodliwy dla zdrowia ska?ony alkohol etylowy (tzw. spirytus
techniczny), który organoleptycznie jest nieodró?nialny od spirytusu spo?ywczego, w tym równie?
bimbru. ?rodowiska przest?pcze wykorzystuj? spo?eczn? akceptacj? bimbru. Oferuj?c do
sprzeda?y swój wyrób, który faktycznie zawiera alkohol ska?ony - zach?caj? klienta informuj?c, ?e
np. bimber „pochodzi z w?asnej, domowej produkcji”, ?e nalewk? „wyprodukowano zalewaj?c
owoce z w?asnego ogródka bimbrem w?asnej roboty” albo, ?e „owoce zalano spirytusem
kupionym w sklepie”. Innym sposobem odwrócenia uwagi i czujno?ci klienta jest zapewnienie, „?e
spirytus pochodzi z gorzelni i jest taki sam, jaki mo?na kupi? w sklepie”, „spirytus za?atwi? kolega,
który pracuje w gorzelni” itp. W celu podniesienia atrakcyjno?ci oferowanych napojów oraz
wzbudzenia zaufania klientów – cz?sto nazywaj? je wyrobami regionalnymi.
Wobec powy?szego, Krajowa Administracja Skarbowa informuje, ?e:
1. napoje spirytusowe podlegaj? obowi?zkowi znakowania banderolami akcyzowymi (odpowiednio
do rodzaju napoju, obj?to?ci opakowania) i tylko oznaczone takimi znakami mog? by?
sprzedawane na terytorium kraju. Obecno?? banderoli akcyzowej na opakowaniu potwierdza
legalno?? alkoholu, a tym samym potwierdza zap?at? akcyzy oraz gwarantuje, ?e dany wyrób jest
oryginalny, zosta? wyprodukowany przez producenta danej marki. Brak takiego oznakowania mo?e
?wiadczy? o tym, ?e napój alkoholowy pochodzi z nielegalnego ?ród?a.
[ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2019 r., poz. 864)];
2. sprzeda? napojów alkoholowych podlega obowi?zkowi rejestracji za pomoc? kasy rejestruj?cej
(kasy fiskalnej).
[§4 ust. 1 pkt.1 lit. n rozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zwolnie? z obowi?zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj?cych (Dz. U. 2018,
poz. 2519)];
3. sprzedawca napojów alkoholowych powinien posiada? wa?ne zezwolenia na sprzeda? napojów
alkoholowych wydane odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
[ustawa z dnia 26 pa?dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r., poz. 2137 z pó?n. zm.)].
4. prowadzenie promocji i reklamy napojów alkoholowych innych ni? piwo, jest dopuszczalne
wewn?trz pomieszcze? hurtowni, na wydzielonych stoiskach lub punktach prowadz?cych
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wy??cznie sprzeda? napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadz?cych sprzeda?
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo?ycia w miejscu sprzeda?y.
2
Zapytania ws. mo?liwo?ci promocji napojów alkoholowych na imprezach plenerowych, w tym:
degustacji oraz konkursów zwi?zanych z degustacj?, nale?y zg?asza? do Pa?stwowej Agencji
Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
[ustawa z dnia 26 pa?dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r., poz. 2137 z pó?n. zm.)].
Niektóre przepisy karne penalizuj? przest?pczo?? w zakresie alkoholu:
? Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez
wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie;
Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklam? lub promocj? napojów
alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrze?eniem art. 131 ust. 5 i 6,
podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 z?otych;
[art. 43 ust. 1.; art. 452 ust. 1. ustawy z dnia 26 pa?dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze?wo?ci i
przeciwdzia?aniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r., poz. 2137 z pó?n. zm.)];
? Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci alko pozbawienia wolno?ci do roku.
Kto dopuszcza si? czynu okre?lonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej
warto?ci, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2;
[art. 44 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 18 pa?dziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o
rejestracji i ochronie oznacze? geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. 2019, poz. 268)];
? Kto odka?a alkohol etylowy lub w jakikolwiek sposób os?abia dzia?anie ?rodka ska?aj?cego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci lub pozbawienia wolno?ci do roku;
[art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych (Dz. U. 2018 r., poz. 2352)];
? Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesy?a lub przenosi wyroby akcyzowe stanowi?ce
przedmiot czynu zabronionego okre?lonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaga w ich zbyciu
albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720
stawek dziennych albo karze pozbawienia wolno?ci do lat 3, albo obu tym karom ??cznie.
[art. 65 §1 ustawy z dnia 10 wrze?nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2018 r., poz. 1958 z
pó?n. zm)].
Monitorowanie przebiegu imprez plenerowych i dzia?ania weryfikuj?ce legalno?? produkcji i
sprzeda?y alkoholu etylowego, napojów alkoholowych, jak równie? legalno?? wykorzystania
alkoholu ska?onego, wykonywane przez Krajow? Administracj? Skarbow? – s? konieczne,
poniewa? skupiaj? si? na zapewnieniu nale?nych wp?ywów do bud?etu pa?stwa, równej
konkurencji legalnym producentom napojów alkoholowych, a tak?e zapewnieniu bezpiecze?stwa
ludziom nara?onym na nieuczciwo?? ze strony handluj?cych w tym miejscu napojami
alkoholowymi.
Informacje o przypadkach jakichkolwiek zdarze?, w?tpliwo?ci lub podejrze?, co do legalno?ci
napojów alkoholowych znajduj?cych si? na imprezie plenerowej mo?na zg?asza? pod nr telefonu
800 060 000; 600 439 576 (ca?odobowo) b?d? do najbli?szej jednostki S?u?by Celno-Skarbowej
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lub Policji.
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