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ROZBITA GRUPA PRZESTĘPCZA, KTÓRA WPROWADZAŁA NA
RYNEK PAPIEROSY BEZ AKCYZY
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie rozbili
zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalną dystrybucją na terenie Polski
papierosów bez akcyzy. W ciągu pół roku, członkowie grupy wprowadzili do obrotu ponad 213
tysięcy paczek papierosów, narażając Skarb Państwa na straty w kwocie przekraczającej 3,6 mln
złotych. Policjanci do sprawy zatrzymali 6 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty.
Sprawa miała swój początek w 2017 roku. Policjanci dotarli do informacji, z których
wynikało, że w rejonie polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej działa
zorganizowana grupa przestępcza, która zajmuje się skupowaniem, przechowywaniem,
przewożeniem oraz dalszą dystrybucją papierosów, nie posiadających polskich znaków
skarbowych akcyzy. Obrót kontrabandą miał odbywać się na dużą skalę, a osoby miały
osiągać z tego tytułu spore zyski.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie, rozpracowali ten nielegalny proceder, ustalili tożsamość osób
zaangażowanych w niego i miejsca, gdzie przechowywane są wyroby akcyzowe.
We wtorek, policjanci przeszukali 11 adresów na terenie województwa podkarpackiego, gdzie miały być przechowywane
nielegalne towary. Podczas czynności zabezpieczono 1360 paczek papierosów, blisko 2,5 tysiąca sztuk papierosów luzem,
około 4 kilogramów krajanki tytoniowej oraz alkohol bez akcyzy. Zatrzymano 6 osób, mieszkańców powiatu strzyżowskiego,
jarosławskiego i krośnieńskiego.
Zebrane dowody potwierdziły, że te osoby były ze sobą powiązane, tworzyły nieformalną grupę, w której istniał podział
zadań, których celem było popełnianie przestępstw skarbowych. Organizatorem tego nielegalnego procederu był 28-letni
mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. Sam lub za pośrednictwem innych osób, nabywał na przygranicznych bazarach od
obywateli Ukrainy papierosy pochodzące z zagranicy, przechowywał je i organizował system dystrybucji na terenie
Podkarpacia. Pozostali podejrzani brali udział w kupowaniu papierosów, po czym przewozili je do miejsc, gdzie były
ukrywane.
Śledztwo wykazało, że w okresie od maja do listopada 2017 r. grupa wprowadziła do obrotu ponad 213 tysięcy paczek
papierosów, powodując uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie przekraczającej 3,6 mln złotych.
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. W dniach 9-10 października prokurator przedstawił
podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Za te czyny
grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Wobec trojga podejrzanych, 52-letniego mężczyzny i dwóch kobiet w wieku 27 i 47 lat, prokurator zastosował dozór Policji
oraz zakaz opuszczania kraju. Wobec pozostałych trzech, wnioskował do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Sąd Rejonowy w Przemyślu nie uwzględnił tego wniosku i zastosował wobec trzech podejrzanych w wieku 22, 28 i 29 lat
policyjny dozór, zakaz kontaktowania się z podejrzanymi oraz poręczenie majątkowe.
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