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34 – latek oskarżony o przechowywanie i przewożenie wyrobów akcyzowych bez 

znaku akcyzy 

 

 

  

  Prokuratora Okr ęgowa w Łodzi oskarżyła 34 – letniego mężczyznę o 

przechowywanie i przewożenie, przeznaczonych do sprzedaży papierosów w ilości 

56960 sztuk, które nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. Naraził w ten 

sposób Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 

39 000 złotych.  

 Jak wynika z ustaleń, w dniu 12 stycznia 2013 roku funkcjonariusze 

Centralnego Biura Śledczego, podczas wykonywania obowiązków służbowych na 

zapleczu jednego z łódzkich barów, spostrzegli dwóch mężczyzn przenoszących 

kartony do zaparkowanego nieopodal samochodu marki Opel Combo. Uwagę 

funkcjonariuszy zwrócił fakt, że w kartonach znajdowały się paczki papierosów. 

Postanowili obserwować zaparkowany samochód. Po pewnym czasie z baru wyszło 

dwóch mężczyzn, z których jeden przenosił wcześniej kartony. Obydwaj wsiedli do 

samochodu,  a następnie pojechali na jedną z posesji na Bałutach. Na miejscu zostali 

wylegitymowani przez funkcjonariuszy CBŚ. W samochodzie znajdowało się 908 

paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Na terenie posesji, w 

pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli dalsze 

1940 paczek.  
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 W następstwie dokonanych ustaleń, zarzuty przedstawione zostały 34 – 

letniemu mieszkańcowi Łodzi. Przesłuchiwany przez prokuratora, przyznał się do 

popełnienia czynu. Wyjaśnił, że papierosy kupił na Rynku Bałuckim, gdyż chciał 

poprawić swoją sytuację finansową, bowiem jego dotychczasowa działalność nie 

przynosiła dochodów. Jak stwierdził, został jednak oszukany. Zakupione papierosy nie 

nadawały się do palenia, były mokre. Przenosząc je z baru do domu „nie miał pomysłu 

jak je wykorzystać”.  

 Podejrzany wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze grzywny w kwocie 

10 000 złotych oraz orzeczeniu przepadku zabezpieczonych papierosów.  

 

 

 
                     Rzecznik Prasowy 
                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 
 

       Krzysztof Kopania 


