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Tworząc regulacje dotyczące opodatkowa-
nia suszu tytoniowego, oparto się w spo-
rej mierze o regulacje nieudanej noweliza-
cji dotyczącej opodatkowania wyrobów 
węglowych. W związku z tym, podobnie 
jak przy węglu, dostawca suszu tytonio-
wego będzie podlegał rejestracji.

Podmiot zamierzający prowadzić działal-
ność gospodarczą jako pośredniczący 
podmiot tytoniowy będzie obowiązany 
przed dniem rozpoczęcia tej działalności 
powiadomić pisemnie o tym właściwego 
naczelnika urzędu celnego. Powiadomie-
nie powinno zawierać dane dotyczące te-
go podmiotu i prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej, w szczególno-
ści imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 
adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP 
lub REGON oraz określenie rodzaju prowa-
dzonej działalności gospodarczej.

Właściwy naczelnik urzędu celnego bez 
zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przy-
jęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczę-
cia działalności gospodarczej jako pośred-
niczący podmiot tytoniowy. Jeżeli dane 

zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub 
pisemnym powiadomieniu o zamiarze roz-
poczęcia działalności gospodarczej jako 
pośredniczący podmiot tytoniowy ulegną 
zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić 
zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, 
w którym nastąpiła zmiana.

Pośredniczący podmiot tytoniowy są obo-
wiązani poinformować właściwego naczel-
nika urzędu celnego o zaprzestaniu pro-
wadzenia działalności w tym charakterze, 
w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym 
zaprzestano prowadzenia działalności.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestra-
cyjnym lub pisemnym powiadomieniu 
o zamiarze rozpoczęcia działalności gos-
podarczej jako pośredniczący podmiot 
tytoniowy ulegną zmianie, podmiot jest 
obowiązany zgłosić zmianę właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 
dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła 
zmiana.

Pośredniczący podmiot tytoniowy są 

obowiązani poinformować właściwego 
naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu 
prowadzenia działalności w tym charakte-
rze, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w któ-
rym zaprzestano prowadzenia działalno-
ści.

Co powyższe oznacza? 
Najprawdopodobniej, jak w przypadku 
podmiotów węglowych, masę zbędnej 
biurokracji, która w istocie nie będzie mia-
ła żadnego przełożenia na efekt fiskalny.

Jarosław Szajkowski
Konsultant Podatkowy

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (studia ukończone z wyróżnieniem). 
Konsultant podatkowy specjalizujący się w podatku akcyzowym i wspólnotowym prawie podatkowym. Zajmuje się obsługą postępowań 
podatkowych i sporządzaniem w ich toku pism procesowych, sporządzaniem opinii prawno-podatkowych, oraz przeprowadzaniem 
audytów podatkowych. Redaktor Naczelny Serwisu Doradztwa Podatkowego.
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