Wyjaśnienia dotyczące możliwości wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia
terminu na jej wniesienie - art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Zgodnie z art. 31zzca ustawy 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) rada gminy może,
w drodze uchwały:
1. zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych, należnej w 2020 r.
lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie (art. 31zzca ust. 1),
2. przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej już od przedsiębiorców, którzy wnieśli
jednorazowo opłatę (art. 31zzca ust. 2):
1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;
2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
Przepis ten nie ma jednak zastosowania do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Należy zauważyć, iż zarówno przedmiotowe zwolnienie, przedłużenie terminu na wniesienie opłaty,
jak również przyznanie zwrotu części opłaty już pobranej nie będzie stanowiło pomocy publicznej,
w tym również pomocy de minimis oraz tzw. pomocy publicznej udzielanej w celu przeciwdziałania
COVID-19.
W związku z powyższym projekt uchwały w tym zakresie nie musi zostać przesłany do UOKiK w celu
wydania opinii lub zgłoszenia zastrzeżeń.
Nie zostanie bowiem w tym przypadku spełniona jedna z przesłanek występowania pomocy publicznej
dotycząca selektywności. Każdą koncesję na alkohol należy bowiem traktować odrębnie (inny klient,
inna działalność) i nie należy porównywać sytuacji posiadacza koncesji na sprzedaż i konsumpcję poza
lokalem (sklepy) z sytuacją posiadacza koncesji na sprzedaż i konsumpcję na miejscu (gastronomia).
Gmina na podstawie art. 31 zzca ww. ustawy ma możliwość zwolnienia z opłaty (przedłużenia terminu
jej płatności lub jej zwrotu) wszystkich przedsiębiorców posiadających daną koncesję, bez możliwości
konkretyzowania zwolnienia. W związku z powyższym wskazana korzyść będzie dotyczyła w równym
stopniu wszystkich przedsiębiorców prowadzących ten sam rodzaj działalności gospodarczej.
Ponadto, gmina ma władztwo jedynie na swoim terenie, więc nie należy porównywać sytuacji gmin
sąsiadujących ze sobą, a tym samym nie wystąpi również w tym przypadku selektywność terytorialna.

