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Efektem  współpracy  policjantów  CBŚP  z  funkcjonariuszami  z  Belgii  i  Królestwa  Niderlandów,  przy
wsparciu  Europolu,  zlikwidowano  nielegalną  fabrykę  papierosów,  profesjonalną  krajalnię  tytoniu
oraz  magazyny.  Dzięki  informacjom  uzyskanych  przez  CBŚP  służby  belgijskie  i  niderlandzkie
przejęły  ok.  186  ton  wyrobów  tytoniowych  i  13,6  mln  sztuk  papierosów.

Policjanci  z  Centralnego  Biura  Śledczego  Policji  ustalili,  że  na  terenie  Belgii  i  Królestwa  Niderlandów  dochodzi  do
produkcji  nielegalnych  papierosów.  Zebrane  informacje,  także  za  pośrednictwem  przedstawicieli  Europol-u,  były  na
bieżąco  przekazywane  do  miejscowych  służb.  Dzięki  tym  informacjom,  uszczegółowionym  przez  belgijską  Służbę  Celną
(Algemene  Administratie  van  Douane  en  Accijnzen  /  Administration  Générale  des  Douanes  et  Accises  oraz  SPF  Finances
|  Douanes  &  Accises  (MINFIN))  oraz  niderlandzki  urząd  do  spraw  oszustw  podatkowych  (Fiscale  Inlichtingen-en
Opsporingsdienst  –  FIOD)  przygotowano  i  przeprowadzono  akcje.

Na  terenie  Belgii  w  prowincjach  Namur,  Liége,  Antwerpen  podczas  przeszukań  ujawniono  nielegalną  fabrykę
papierosów,  zabezpieczając  maszyny  służące  do  ich  produkcji,  około  114  ton  krajanki  tytoniowej  oraz  13,6  miliona
sztuk  papierosów.  Tego  samego  dnia,  na  terenie  Niderlandów  zlikwidowano  profesjonalną  krajalnię  tytoniu  oraz  przejęto
72  tony  tytoniu,  który  mógł  trafić  w  różne  miejsca  na  terenie  Europu.  Tam  też  zatrzymano  8  obywateli  Polski,
podejrzanych  o  udział  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej.

Foto:  Algemene  Administratie  van  Douane  en  Accijnzen  /  Administration  Générale  des  Douanes  et  Accises  oraz  SPF
Finances  |  Douanes  &  Accises  (MINFIN)  i   Fiscale  Inlichtingen-en  Opsporingsdienst  -  FIOD
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