(video) Tutun din Bulgaria, vÃ¢ndut Ã®n RomÃ¢nia pe
Internet - 60 de oameni, la audieri
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În urma percheziÈ›iilor din cele 22 de judeÈ›e È™i din capitalÄƒ, poliÈ›iÈ™tii au ridicat peste 15.000 kg. de tutun, în
stadii de prelucrare, peste 17.000 de tigarete È™i sumele de 174.200 de lei ÅŸi 3.000 de euro.

?Au fost descoperite 13 instalaÅ£ii artizanale de prelucrat tutun È™i 3 cazane de fierbere a tutunului, 20 de instalaÅ£ii de
injectat tutun în Å£igarete, precum È™i peste 35.000 de tuburi de Å£igarete.

TotodatÄƒ, au fost ridicate, în vederea continuÄƒrii cercetÄƒrilor, telefoane, tablete, laptopuri, medii de stocare ÅŸi înscris
ar fi fost folosite în activitatea infracÅ£ionalÄƒ.
PrecizÄƒm cÄƒ acciza datoratÄƒ bugetului statului este de 429,83 lei/kg tutun de fumat ÅŸi cÄƒ, în conformitate cu preved
Codului Fiscal, constituie infracÅ£iuni atât deÅ£inerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor
accizabile supuse marcÄƒrii, fÄƒrÄƒ a fi marcate sau marcate necorespunzÄƒtor ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tu
se aratÄƒ în comunicat.
de fumat, cât ÅŸi producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat.?,
60 de persoane au ajuns la audieri.

În aceastÄƒ dimineaÈ›Äƒ, poliÈ›iÈ™tii de investigare a criminalitÄƒÅ£ii economice, sub coordonarea DirecÈ›iei de Investig
CriminalitÄƒÈ›ii Economice din Inspectoratul General al PoliÈ›iei Române, desfÄƒÈ™oarÄƒ 98 de percheziÈ›ii, în 22 de jud
CapitalÄƒ. Printre judeÈ›ele unde au loc descinderi se numÄƒrÄƒ È™i ArgeÈ™ul. În activitÄƒÈ›i sunt angrenaÈ›i È™i spec
Generale a VÄƒmilor, cu 2 echipaje canine.

În judeÈ›ul nostru, în acest moment, au loc percheziÈ›ii în patru locaÈ›ii din PiteÈ™ti, È˜tefÄƒneÈ™ti, Curtea de ArgeÅŸ, R
MozÄƒceni È™i AlbeÈ™ti de Muscel. Mai multe persoane sunt bÄƒnuite de comercializarea ilegalÄƒ de tutun, la depozite Å
utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat.

Conform anchetatorilor, ?în perioada 2017-2019, cetÄƒÈ›eni bulgari È™i români ar fi introdus, în mod frecvent, în România
frunze de tutun, prezentând la punctele de trecere a frontierei documente de însoÈ›ire a mÄƒrfii cu
destinatar societÄƒÈ›i comerciale din alte state din Uniunea EuropeanÄƒ.

În realitate, tutunul nu pÄƒrÄƒsea România, era descÄƒrcat în diferite locaÈ›ii clandestine din È›arÄƒ È™i transportat ulter
de prelucrare, fiind comercializat, folosindu-se, de regulÄƒ, serviciul de curierat.

Tutunul prelucrat ar fi fost promovat la vânzare în mediul online, pe site-urile de comerÅ£ electronic, unde vânzÄƒtorul s-ar f
prezentat cu date de identificare false, folosind numere de telefon ale unor cartele prepay.?

ActivitÄƒÈ›ile se desfÄƒÈ™oarÄƒ în 5 dosare penale, instrumentate de poliÈ›iÈ™tii DirecÅ£iei de Investigare a CriminalitÄ
È™i Serviciile de Investigare a CriminalitÄƒÅ£ii Economice CÄƒlÄƒraÅŸi, DâmboviÈ›a, Olt È™i Teleorman, sub supraveg
Parchetelor de pe lângÄƒ JudecÄƒtoria Sectorului 2 BucureÈ™ti, Parchetului de pe lângÄƒ JudecÄƒtoria OlteniÅ£a, Parchetu
lângÄƒ JudecÄƒtoria GÄƒeÈ™ti, Parchetului de pe lângÄƒ JudecÄƒtoria Caracal È™i Parchetului de pe lângÄƒ JudecÄƒtori

