MONITOROWANIE I NADZÓR NAD UPRAWĄ TYTONIU
ORAZ PRODUKCJĄ I ZBYCIEM SUROWCA TYTONIOWEGO
W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania
krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.
WARUNKIEM PROWADZENIA PRZEZ PRODUCENTA ROLNEGO
DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UPRAWY TYTONIU, PRODUKCJI
LUB ZBYTU SUROWCA TYTONIOWEGO JEST UZYSKANIE WPISU
DO REJESTRU PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO.
Wnioski o wpis należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres
producenta rolnego. Przed złożeniem wniosku, producent zobowiązany jest
uzyskać w ARiMR numer rejestracyjny w ewidencji producentów (nr EP).
Producent rolny, który w dniu 15 grudnia 2017 r.
uprawiał tytoń, produkował lub zbywał surowiec
tytoniowy, zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis
do rejestru w terminie do dnia 15 maja 2018 r.
wraz z informacjami o powierzchni uprawy
i zawartych umowach zbycia za 2017 r.
Nowy producent rolny, który zamierza dopiero
rozpocząć uprawę tytoniu, produkcję lub zbyt surowca
tytoniowego składa wniosek o wpis do rejestru przed
rozpoczęciem działalności, w każdym dowolnym
momencie roku.

Producent, który zostanie wpisany do rejestru zobowiązany będzie do
składania do dnia 15 maja każdego roku, rocznej informacji o produkcji
i zbyciu surowca tytoniowego, obejmującej dane dotyczące m.in. powierzchni
i lokalizacji uprawy tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego,
masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego
nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.
Poprawność sporządzenia oraz zgodność ze stanem faktycznym danych
zawartych we wniosku oraz w informacji będą podlegały okresowym kontrolom.

Nieprzestrzeganie obowiązku składania corocznej informacji, przekazywanie jej
po terminie, przekazywanie informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem
faktycznym może skutkować karą grzywny. Sankcją za prowadzenie uprawy
tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru będzie natychmiastowe zniszczenie
uprawy tytoniu na koszt prowadzącego tę uprawę!

Formularze wniosków i dokumentów składanych w KOWR,
warunki udziału w mechanizmie
oraz inne istotne informacje dostępne są na stronie
www.kowr.gov.pl
oraz w Oddziałach Terenowych KOWR.
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