
Krajowa Administracja Skatbowa
przestrzega przedt nietegalnq sprzedazq napojow

alkoholowych na itnprezach pfenerowych

Okolicznosciowe imprezy plenerowe, bardzo popularne w niektorych regionach kraju czpsto goszcza,
wystawcow lub sprzedawcow napojow alkoholowych. Doswiadczenia lat ubiegtych pokazuja, ze wsrod
nich znajduja sie rowniez ci nieuczciwi, ktorzy wykorzystujac brak wiedzy, a cze-sto naiwnosc
uczcstnikow impre/y, oieruja do sprzedazy bimber i inne nielegalne napojc alkoholowe. W Polscc
produkcja, posiadanie i obrot bimbreni, jak i napojami alkoholowymi w postaci np. nalcwek
zawierajacymi bimber-jest niclcgalna (bcz wzg^du na ilosc i przeznaczenie).
Istnieje rowniez niebezpieczehstwo oferowania do degustacji, konsumpcji lub sprzedazy ,,napojo\
alkoholowych'" zawierajacych szkodliwy dla zdrowia skazony alkohol ctylowy (tzw. spirytus
techniczny), klory organolepiycznie jest nieodroznialny od spirytusu spozyvvczego, w lyin rownie/,
bimbru. Srodowiska przestepcze wykorzystuja spoleczng akceplacjt; bimbru. Ofcrujac do sprzedazy swqj
wyrob, ktory faktycznie zawiera alkohol skazony - zachecaja klienta infomiujac, zc np. bimber
,,pochodzi z wiasncj. domowej produkcji", ze nalewk? ,,wyprodukowano zalewajqc owocc z wiasncgo
ogrodka bimbreni wiasnej roboty" albo, ze ,,o\voce zahino spirytusem kupionym w sklepie". Innym
sposobem odwrocenia uwagi i czujnosci klienta jest zapewnienie, ,,ze spirytus pochodzi z gorzelni i jest
iaki sain, jaki moznu hipic w sklepie". ..spirytus zaiaiwil kolega, ktory pracuje w gorzelni" itp. W celu
podniesienia atrakcyjnosci oferowanych napojow oraz wzbudzenia zaufania klientow — czesto nazywaj^
je u'yrobami regionalnymi.

Wobec powyzszego, Krajowa Administracja Skarbowa informuje, ze:
1. napoje spirytusowe podlegaja obowiazkowi znakowania bandcrolami akcyzowymi (odpowiednio

do rodzaju napoju, objetosci opakowania) i tylko oznaczone takimi znakami niogi} bye
sprzcdawane na terytorium kraju. Obecnosc banderol! akcyzowej na opakowaniu polwierdza
legalnosc alkoholu, a tym samym potwierdza zaplale akcyzy oraz gwarantujc, ze dany wyrob jest
oryginalny, zostal wyprodukowany przez producenta danej mark). Brak takiego oznakowania
moze swiadczyc o tym, ze napoj alkoholowy pochodzi z niclegalnego zrodla.
[ustawci z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2019 r.. poz. 864)];

2. sprzedaz napojow alkoholowych podlega obowiazkowi rejestracji za pomocg kasy rejestrujacej
(kasy fiskalnej).
[§4 list. I pki.I lit. n rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 28 gructnia 2018 r.
w sprawie zwolnien z obowiqzku prowadzenia ewidencji przy zasfosowtmiu kas rejestntjqcych
(Dz. U. 2018. poz. 2519)};

3. sprzedawca napojow alkoholowych powinien posiadac wazne zezwolenia na sprzedaz napojow
alkoholowych wydane odpowiednio przez wpjta, burmistrza lub prezydenta miasta.
\mtawa z dnia 26 pazdzicrnika 1982 r. o wychowaniit w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkahoiizmowi (Dz. LI. 2018 r-, poz. 2137 zpozn. zm.)].

4. prowadzenie promocji i reklamy napojow alkoholowych innych niz pi wo, jest dopuszczalne
wewnatrz pomieszczeri hurtowni, na wydzielonych stoiskach lub punktach prowadzacych
wylacznie sprzedaz napojow alkoholo\vych oraz na terenie punktow prowadzacych sprzedaz
napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy.



/.apytania ws. mozliwosci promocji napojow alkoholowych na imprezach plenerowych, w tym:
degustacji oraz konkursow zwia,zanych z deguslacja, nalezy zglaszac do Paristwowej Agencji
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych (PARPA).
\ustawa z dnia 26 pazdziernika 19X2 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaianiu
alkoholizmowi (Dz. V, 2018 r,, poz. 2137 z pozn. zm.)].

Niektorc przcpisy karne penalizuja^ przestepczosc \ zakresie alkoholu:
> Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, alho bez

wymaganego zezwolenia lub wbrewjego warunkom, podlega grzywnie:
Kto wbrew postanowieniom .zawartym w art. I31 prowadzi reklame lub promocj? napojow
alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzezeniem art. 13 usf. 5
i 6, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 ztotych;
[art. 43 ust. I.; art. 452 ust. 1. ustawy z dnia 26pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdziaianiu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r., poz. 2137 z pozn. zm.)];

V Kto bez wymaganego wpi.su do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podk'ga
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci alko pazbawienia woinosci do rokit.
Kto dopuszcza si? czynu okreslonego w us/ I w stosunku do napojow spirytusowych o znacznej
wartosci, podlega grzywnie. karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2;
fart. 44 usf, 1 i 2. ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r- o wyrobie napojow spirytusowych oraz
o rejestracji i ochronie oznaczen geograficznych napojow spirytusowych (Dz. V. 2019,
poz. 268)];

^ Kto odkaza alkohol etylowy lub w jakikolwiek sposob oslabia dziaianie srodka skazajqcego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci lub pozbawienia wolnosci do roku;
[art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2001 r o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobow
lytoniowych (Dz. U. 2018 r., poz. 2352)]\* Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyla lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiace

przedmiot czynu zabronionego okreslonego w art. 63, art 64 tub art. 73 lub pomaga w ich zbyciu
albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karzc grzywny do 720
stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnosci do lat 3, albo obu tym karom Iqcznie.
fart. 65 §1 ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2018 r., poz. 1958
z pozn. zm)].

Monitorowanie przebiegu imprez plenerowych i dzialania weryfikujace legalnosc produkcji i sprzedazy
alkoholu elylowego, napojow alkoholowych, jak rowniez legalnosc wykorzystania alkoholu skazonego,
wykonywane przez Krajowq Administracj? Skarbowa. - sa; konieczne, poniewaz skupiajg si? na
zapewnieniu naleznych wptywow do budzetu pahstwa, rownej konkurencji legatnym producentom
napojow alkoholowych, a takze zapewnieniu bezpieczeiislwa ludziom narazonym na nieuczciwosc ze
sirony handlujacych w tym miejscu napojami alkoholowymi.

Informacje o przypadkach jakichkolwiek zdarzch, watpliwosci lub podejrzen, co do legalnosci napojow
alkoholowych znajduj^cych si^ na imprezie plenerowej mozna zglaszac pod nr telefonu 800 060 000;
600 439 576 (calodobowo) badz do najblizszej jednoslki Sluzby Celno-Skarbowej lub Policji.


