Warszawa,

maja 2017 r.

Departament Zwalczania
Przestępczości Ekonomicznej
SC5.0723.81.2017.RM
Imperial Tobacco Polska S.A.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7
02-366 Warszawa
Odpowiadając na zadane pytania dotyczące drogowego przewozu odpadu suszu tytoniowego
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Susz tytoniowy został zdefiniowany w art. 99a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.). W świetle zawartej tam definicji susz
tytoniowy to tytoń bez względu na stan jego wilgotności, który nie jest połączony z żywą rośliną
i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.
W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
(Dz. U. poz. 708), w art. 3 ust. 2 pkt 3 wskazano, że systemem monitorowania przewozu objęto
susz tytoniowy w rozumieniu właśnie powołanej wyżej definicji zawartej w ustawie o podatku
akcyzowym.
W przedstawionym pytaniu istotną kwestią jest ustalenie czy nastąpiło przeniesienie prawa
do rozporządzania towarami (suszem tytoniowym) jak właściciel. Stosując zatem przepisy prawa
należy zbadać, czy z chwilą przekazania suszu tytoniowego (traktowanego jako odpad) następuje
przejście odpowiedzialności za odpad na nowego posiadacza odpadu i tym samym przejście prawa
do rozporządzania nim jak właściciel, o czym mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). W przypadku gdy prawo
do dysponowania towarami jak właściciel przeszło na nowego posiadacza odpadów, to taka
transakcja będzie podlegała zgłoszeniu do rejestru SENT na podstawie przepisów ustawy
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
Odpowiadając na drugie pytanie, w sytuacji, gdy stwierdzono, że przewóz odpadów nie podlega
przepisom ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wystarczającym
dokumentem towarzyszącym przewozowi odpadów suszu tytoniowego jest karta przekazania
odpadów sporządzana przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpady, o której mowa
w art. 69 ust. 1-4 ustawy o odpadach.
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