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OBRÓT WYROBAMI TYTONIOWYMI
Data publikacji 05.07.2016

Ponad tonę tytoniu jak również ponad 20 tys. paczek bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli
sądeccy policjanci, celnicy i funkcjonariusze CBŚP. Straty Skarbu Państwa z tytułu
niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na ponad 1 milion złotych.
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z nowosądeckiej komendy nad sprawą pracowali od kilku miesięcy.
Pojawiające się na czarnym rynku powiatu duże ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych czy to w postaci papierosów
czy krajanki tytoniowej pozwalały przypuszczać, że „magazyn” jest gdzieś na terenie nowosądecczyzny. W pewnym
momencie w kręgu zainteresowań policjantów znalazł się mieszkaniec gminy Chełmiec, który był już znany
funkcjonariuszom właśnie z takiej działalności. Mężczyzna pod koniec maja został zatrzymany w związku ze sprzedażą
w Nowym Sączu papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej, a w miejscu jego zamieszkania na terenie gminy
Chełmiec funkcjonariusze zabezpieczyli wtedy nielegalny alkohol, papierosy oraz tytoń o wartości około 200 tys. zł.
Policjanci podejrzewali że mężczyzna nie zaprzestał przestępczego procederu i może posiadać na terenie swoich innych
nieruchomości większą ilość tytoniu i papierosów bez znaków akcyzy skarbowej. Właściwe rozpoznanie przyniosło
wymierne efekty potwierdzające wcześniejsze przypuszczenia śledczych. 28 czerwca br. sądeccy policjanci działając
wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Wydział w Nowym Sączu oraz Izby Celnej w Nowym
Sączu przeprowadzili skoordynowane działania uderzające w nielegalny „obrót” wyrobami tytoniowymi. W trakcie
przeszukań nieruchomości należących do 58-letniego mieszkańca gminy Chełmiec, mieszczących się na terenie dwóch
powiatów: nowosądeckiego i gorlickiego, ujawnili i zabezpieczyli ponad tonę tytoniu, który zapakowany był w dużych
kartonach oraz ponad 20 tys. paczek papierosów różnych marek. Ponadto, zabezpieczono maszyny służące do
rozdrabniania suszu tytoniowego. Wstępnie oszacowano wartość zabezpieczonych wyrobów na prawie milion złotych.
58-latek został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut nielegalnego posiadania oraz wprowadzania do
obrotu wyrobów tytoniowych i alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy (art. 65 kks).
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