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TYTOŃ I PAPIEROSY BEZ AKCYZY
Data publikacji 17.05.2013

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn: jeden z nich jest podejrzany o posiadanie i wprowadzanie
do obrotu towarów bez polskich znaków akcyzowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli w tej
sprawie około 60 kg tytoniu niewiadomego pochodzenia oraz ponad 11 tys. sztuk papierosów
różnych marek. Natomiast drugi z zatrzymanych mężczyzn przewoził w busie ponad 32 tysiące
paczek nielegalnych papierosów.
33-latek wpadł na terenie powiatu lubańskiego. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, którym mężczyzna
jechał. Podczas sprawdzenia okazało się, że były w nim 3 jutowe worki, każdy po 20 kg, wypełnione tytoniem
niewiadomego pochodzenia. W kabinie kierowcy znajdowała się ponadto waga oraz worki z zapięciem strunowym,
służące do porcjowania tytoniu.
Na miejsce zdarzenia zostali wezwani funkcjonariusze Izby Celnej ze Zgorzelca. W czasie gdy policjanci prowadzili
czynności z zatrzymanym, celnicy znaleźli w pomieszczeniach gospodarczych należących do mężczyzny ponad 11 tys.
sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy.
Obecnie funkcjonariusze sprawdzają okoliczności tej sprawy. Straty na szkodę Skarbu Państwa szacuje się na kwotę nie
mniejszą niż 47 tys. złotych.
Zatrzymany za czyny, o które jest podejrzany odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia
wolności.
***
Natomiast warmińsko-mazurscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przewoził ponad 32 tysiące paczek nielegalnych
papierosów.
Kontrola drogowa, sprawdzenie samochodu, policyjny areszt i zarzuty z kodeksu karnego skarbowego, tak zakończy się
podróż 40-letniego mieszkańca województwa podlaskiego. Mężczyzna w busie przewoził 32 500 paczek papierosów bez
polskich znaków skarbowych akcyzy.
Dziś kilka minut po północy policjanci z Nidzicy na ul. 1-go Maja zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę vw
transportera. Jak się okazało, 40-letni mieszkaniec województwa podlaskiego przewoził nielegalne papierosy. W sumie
policjanci zabezpieczyli 32 500 paczek bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mężczyzna twierdził, że kupił
nielegalne papierosy za około 40 tysięcy złotych i chciał je w okolicy Olsztyna odsprzedać.
Andrzej S. został zatrzymany w policyjnym areszcie. Dziś zostanie przesłuchany. Mężczyzna może spodziewać się
zarzutów z kodeksu karnego skarbowego. Towar, który wiózł ulegnie przepadkowi.
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