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REKORDOWY PRZEMYT PAPIEROSÓW
UDAREMNIONY PRZEZ SG I KAS
Podlaski Oddział Straży Granicznej i Krajowa Administracja Skarbowa udaremnili przemyt do Polski
875 tys. paczek nielegalnych papierosów. Ich szacunkowa wartość rynkowa to ponad 12,3 mln zł. To
jedna z największych w historii udaremnionych prób przemytu na podlaskich przejściach granicznych.
SG i KAS z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Bobrownikach skontrolowali białoruskiego
tira, który zgodnie z dokumentami miał być załadowany pelletem do palenia. W trakcie kontroli
ciężarówki, kierowanej przez 51-letniego obywatela Białorusi, okazało się, że w naczepie znajdują się
przemycane papierosy.
Rozładunek oraz dokładne przeliczenie papierosów znajdujących się w kartonach oraz w workach na
pellet trwało kilkanaście godzin. Funkcjonariusze SG i KAS znaleźli w naczepie ponad 875 tys. paczek
papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Gdyby nielegalny towar traﬁł do sprzedaży, Skarb Państwa
straciłby ponad 20 mln zł.

Rekordowy przemyt udaremniony na -granicy. Funkcjonariusze Podlaskiego OSG i
@KAS_GOV_PL zabezpieczyli 875 tys. paczek papierosów o wartości 12,3 mln zł
Rozładunek i przeliczenie nielegalnego towaru zajęło funkcjonariuszom aż kilkanaście
godzin.https://t.co/UKtJKvEIEr pic.twitter.com/ck5d3DpXiW
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 5, 2020
Wobec kierowcy ciężarówki wszczęte zostało śledztwo, które nadzorowane jest przez Prokuraturę
Rejonową w Białymstoku. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Za tak duży przemyt grozi mu kara pobawienia wolności nawet do 10 lat.
Tak duże próby przemytu papierosów notowane są przez służby w Podlaskiem zwykle w pobliżu
granicy z Litwą, czyli wewnętrznej granicy UE. Są przewożone w ciężarówkach np. zamiast transportu
drewna, artykułów spożywczych, wyrobów plastikowych czy mebli. Czasami przemytnicy zadają sobie
dużo trudu, by oszukać funkcjonariuszy SG czy KAS. Tak było kilka lat temu w przypadku transportu
fabrycznie zamkniętych puszek z kawą, w których - jak się okazało po szczegółowej kontroli - były
paczki papierosów i wypełniające wolne przestrzenie ziarna kukurydzy.
Czytaj też: 23 mln złotych na nowe PJN-y dla SG
Do ukrycia przemytu użyto też np. piłek futbolowych czy tortu. Kontrabanda jechała również zza

wschodniej granicy m.in. w kilkunastu plastikowych manekinach, karetce pogotowia, chłodziarkach, a
nawet przęśle mostu i kolejowych cysternach.
W ujawnieniu przemytu papierosów w takich transportach pomagają specjalne urządzenia rtg do
prześwietlania dużych i małych ładunków. Funkcjonariusze celno-skarbowi i pogranicznicy korzystają
też z pomocy specjalnie wyszkolonych psów.
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