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Za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń 
niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym. 
W poprzednich częściach omówiliśmy 
dość dokładnie zakres przedmiotowej de-
finicji – dość szeroki i obarczony ryzykiem 
jej nadinterpretacji przez organy podatko-
we. Powyższą, patologiczną sytuację po-
głębiać będą przepisy dotyczące stawek 
podatku od tego wyrobu. 

Podstawą opodatkowania suszu tytonio-
wego ma być ilość tego suszu wyrażona 
w kilogramach. Stawka akcyzy na susz ty-
toniowy ma wynieść 218,40 zł za każdy 1 
kilogram. Natomiast w przypadku:
1. nabycia wewnątrzwspólnotowego lub 
importu suszu tytoniowego przez inny 
podmiot niż podmiot prowadzący skład 
podatkowy lub pośredniczący podmiot 
tytoniowy lub
2. sprzedaży suszu tytoniowego innemu 
podmiotowi niż podmiot prowadzący 
skład podatkowy lub pośredniczący 
podmiot tytoniowy
- bez jego oznaczenia znakami akcyzy, sta-
wka akcyzy wynosi 436,80 zł za każdy 1 ki-
logram.

Przepis powyższy powoduje, że w istocie 
nie można będzie sprowadzić do Polski 
np. w bagażu podręcznym, na własne po-
trzeby, żadnych ilości suchego tytoniu, bez 
oznaczenia go znakami akcyzy. Tak będzie, 
ponieważ projektując przedmiotowe prze-
pisy nie uwzględniono sprowadzenia nie-
wielkich ilości suszu na własne potrzeby, 
o których mowa w art. 33-37 ustawy o po-
datku akcyzowym. Powoduje to, że można 
będzie dokonać WNT np. 200 szt. papiero-
sów albo 250 g tytoniu do palenia, spro-
wadzenie natomiast już choćby 10 g su-
szonych liści tytoniowych podlegać będzie 
opodatkowaniu. Więcej, stanowić będzie 
wykroczenie karne skarbowe. 

To nie wszystko. W przypadku bowiem na-
bycia lub posiadania nieoznaczonego zna-
kami akcyzy suszu tytoniowego przez inny 
podmiot niż podmiot prowadzący skład 
podatkowy lub pośredniczący podmiot ty-
toniowy, jeżeli nie została od niego zapła-
cona akcyza w należnej wysokości i nie 
można ustalić podmiotu, który dokonał 
sprzedaży tego suszu, stosuje się stawkę 
akcyzy, o której mowa powyżej. Co to 

oznacza? W przypadku odnalezienia su-
chego tytoniu u podatnika, który np. dla 
wygody lub celów estetycznych przepa-
kował wyrób z opakowania firmowego 
oznaczonego banderolą do innego, 
w przypadku wykrycia – wyrób taki podle-
gał będzie opodatkowaniu sanacyjną sta-
wką akcyzy w wysokości prawie 500 zł od 
kg. Jak bowiem podatnik udowodni, że 
wyrób został kupiony „uczciwie”? 

Za tydzień ostatnia część niniejszego 
cyklu. 
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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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