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Policjanci z kwidzyńskiej drogówki próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę citroena.
Mężczyzna zaczął uciekać. Został zatrzymany po krótkim pościgu. Jak się okazało przewoził w
aucie prawie 16 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarb Państwa
wynoszą ponad 170 tys. zł. Także policjanci z Radomia zatrzymali 33-letniego przemytnika.
Zabezpieczyli także blisko 15 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kolejne 15
tys. paczek nielegalnych papierosów zabezpieczyli policjanci z Podkarpacia.
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Wczoraj około godz. 13:40 w Kwidzynie patrol drogówki próbował zatrzymać do rutynowej kontroli drogowej citroena
jumping. Mężczyzna na widok policjantów przyspieszył i odjechał. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg za
kierowcą ciężarówki, powiadamiając inne patrole pełniące służbę w okolicy.
Po krótkim pościgu, wspólnie z funkcjonariuszami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i Straży
Granicznej, patrol zatrzymał uciekającego mężczyznę. Jak się okazało 42-latek miał w samochodzie popakowane w
foliowe worki papierosy z ukraińskimi znakami akcyzy. Policjanci zabezpieczyli prawie 16 tys. paczek.
Zatrzymany mężczyzna jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty.
Szacuje się, że straty jakie poniósł Skarb Państwa z tytułu należnych podatków wynoszą ponad 170 tys. zł.

Za wprowadzenie do obrotu wyrobów bez polskich znaków akcyzy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz
wysoka grzywna.
(źródło: KWP w Gdańsku)
W czwartek w nocy policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
realizując informacje operacyjne o handlu papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej, zatrzymali w jednej z
miejscowości gminy Skaryszew 33-latka. W czasie przeszukania samochodu, którym poruszał się mężczyzna oraz w
jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli rekordową w ostatnim czasie ilość papierosów bez polskich znaków
akcyzy.
Po przeliczeniu okazało się, że było ich prawie 300 tysięcy sztuk. Mężczyznę po wykonaniu czynności zwolniono do
domu. Dalsze postępowanie w tej sprawie będzie prowadził Urząd Celny w Radomiu.
(źródło: KWP w Radomiu)
Zatrzymaniem 45-letniego mieszkańca Przemyśla, który przewoził niemal 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich
znaków akcyzy skarbowej, zakończyły się wspólne działania Policji, funkcjonariuszy Wydziału Realizacyjnego Urzędu
Kontroli Skarbowej i Straży Granicznej.
Wczoraj przed godz. 21:00 funkcjonariusze zauważyli jadącego ulicą Lwowską od strony Przemyśla, załadowanego
paczkami papierosów osobowego passata. Kierujący pojazdem na widok policyjnego radiowozu przyspieszył i pomimo
użytych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się do kontroli. Podjęty pościg za uciekającym zakończył się
na ulicy Ciepłowniczej, gdzie policjanci zatrzymali passata. Ich podejrzenia co do przewożonej w samochodzie
kontrabandy potwierdziły się. Zarówno z przodu pojazdu na siedzeniu dla pasażera, jak i na miejscu wyjętej tylnej
kanapy i w bagażniku samochodu policjanci znaleźli przykryte czarnym materiałem papierosy bez polskich znaków
akcyzy skarbowej. W sumie w zatrzymanym pojeździe zabezpieczonych zostało niemal 15 tys. paczek papierosów.
Niezapłacony podatek za przewożone przez mężczyznę papierosy, to ponad 120 tysięcy złotych.
Za czyn, którego się dopuścił grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności i przepadek na rzecz Skarbu Państwa
przewożonego towaru.
Z policyjnych ustaleń wynika, że to nie pierwsza wpadka bezrobotnego mężczyzny, który zarejestrowanym na swoją
żonę samochodem przewoził papierosy bez akcyzy. W październiku ubiegłego roku przewożąc kontrabandę został
zatrzymany przez rzeszowskich policjantów. Za ten czyn, sąd wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności w
zawieszeniu na 3-letni
okres próbny.
(źródło: KWP w Rzeszowie)

