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OLEJ SMAROWY CZY NAPĘDOWY? ROZBITA GRUPA
Data publikacji 10.05.2021

Funkcjonariusze CBŚP oraz KAS, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę
Regionalną w Lublinie zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie
przestępczej działającej w branży paliwowej. Z zebranego przez śledczych materiału wynika, że
spółki niemieckie kupowały na Litwie olej napędowy. Po zmianie nazwy w dokumentacji na olej
smarowy, sprzedawano go na Łotwę, jednak faktycznie był rozprowadzany w Polsce ponownie
jako olej napędowy. Straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczego procederu to co najmniej
32 mln zł.
Funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz podlaskiej Krajowej Administracji
Skarbowej, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, od wielu miesięcy wyjaśniają sposób działania
zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wprowadzali do obrotu na terenie Polski olej napędowy bez
uiszczenia obowiązujących podatków. Według śledczych gang działał w latach 2016 - 2018. Członkowie grupy mogli w
tym czasie wprowadzić do obrotu około 160 cystern miesięcznie.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że gang mógł działać na terenie Polski, Łotwy, Litwy oraz Niemiec. Olej napędowy
był kupowany od kontrahentów z Litwy, za pośrednictwem spółek zarejestrowanych w Niemczech, po czym
przeprowadzano zmianę jego przeznaczenia na olej smarowy. Z dokumentacji wynikało, że zaklasyﬁkowany w ten
sposób olej był rozprowadzany na terenie Łotwy. Towar ostatecznie nie docierał do tego kraju, a był sprzedawany
wśród odbiorców w Polsce jako olej napędowy, za który nie opłacano wymaganych stawek podatku akcyzowego i VAT.
Wstępnie oszacowano straty Skarbu Państwa na kwotę około 32 mln zł. Olej napędowy transportowano z Litwy do
Niemiec w cysternach, a z Niemiec - w celu zakamuﬂowania działania i uniknięcia kontroli - przewożono go w
pojemnikach typu mauzer na naczepach samochodów ciężarowych.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego, funkcjonariusze zatrzymali w poprzednim tygodniu 9 osób. Akcja była
przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego. Wówczas to, przeszukano kilkadziesiąt miejsc zamieszkania i
użytkowanych przez podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych, zabezpieczając dokumentację, komputery,
nośniki danych i telefony, które są poddawane dokładnej analizie.
Podejrzani w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej, w tym dwie osoby usłyszały zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo zatrzymani są podejrzani o
przestępstwa karnoskarbowe. Decyzją sądu 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane, a 6 kolejnych osób objęto
dozorem Policji.
Śledztwo jest rozwojowe i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
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