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Odsprzedawanie papieros� to przest�stwo

<h3>Odsprzedawanie papierosów to przest�stwo – rozmowa z Paulem Stockallem z Tobacco
Manufacturers’Association</h3><p>Do kilku lat wi�ienia i kilkudziesi�iu tysi�y funtów kary mo�e zap�aci
szmugler papierosów, który sprowadza lub odsprzedaje je na terenie Wielkiej Brytanii. Problem dotyczy ka�dego z
nas, bowiem na przemycie papierosowym pa�two brytyjskie traci ponad 2.4 miliarda funtów rocznie. Te �rodki
mog�yby pos�u�y�np. na dofinansowanie coraz bardziej niedofinansowanej s�u�by zdrowia i zaowocowa�np.
mniejszymi kolejkami do lekarzy specjalistów, do których, jak ka�dy wie, niezwykle trudno si�dosta� Jak si
okazuje problem szmuglowania papierosów dotyczy ogromnej liczby Polaków. Rozmawiamy dzi� z Paulem
Stockallem z Tobacco Manufacturers’Association, organizacji pozarz�dowej, która walczy z przemytem wyrobów
tytoniowych, przy wsparciu brytyjskiego rz�du. Rozmawia: Ma�gorzata Szwed (<a
href="http://www.all4comms.com" target="_blank">all4comms.com</a> )</p><p> <img
src="/images/stories/my/rozne/All4Comms/Airportfemale_SellingTabaccoZ.jpg" border="1" alt="Przemyt
papierosow" hspace="10" vspace="10" width="350" height="495" align="right" /><br /><strong> - Paul, w lipcu tego
roku rozpocz�i�cie kampani� która ma na celu walk�z nielegaln� odsprzeda�� produktów tytoniowych. W jaki
sposób informowali�cie polsk� spo�eczno�� �e takie praktyki s� nielegalne?</strong></p><p>- Po pierwsze
przygotowali�my informacje prasowe, które ukaza�y si� licznych mediach polonijnych. Po drugie, w punktach,
gdzie przemieszczaj�si�odró�uj�cy Polacy, takich jak polskie lotniska, umie�cili�my informacyjne banery.
Ponadto podczas wakacji i jeszcze teraz we wrze�niu, na autokarach na linii Polska - Wielka Brytania s� dost�ne
kubki do napojów, na których s�umieszczone tre�ci dotycz�ce kampanii. Warto doda� �e praktyki nielegalnego
handlu wyrobami tytoniowymi nie dotycz� jedynie Polaków. To globalny problem. Przest�stw tego typu dokonuj�
tak�e rodowici Brytyjczycy oraz inne narodowo�ci zamieszkuj�ce Wielk� Brytani� W tym roku jednak
zdecydowali�my si�o�wi�i�szczególn� uwag�spo�eczno�ciom podró�uj�cym regularnie do i z Europy, czyli
np. Polakom, Rumunom i Litwinom. Wida� �e istnieje potrzeba doinformowania tych grup spo�ecznych na temat
konsekwencji, które gro�� za odsprzeda� wyrobów tytoniowych. </p><p><strong>- Czy móg�by� opowiedzie
nam o jakim� szczególnie dramatycznym przypadku z ostatnich miesi�y z udzia�em Polaka?</strong></p><p>Takich przyk�adów jest wiele. Nie dalej jak w lipcu zosta� aresztowany w Dover Artur Staniszczak. Przewozi� on na
paletach w swojej ci�rówce papierosy w liczbie ponad 7.9 miliona sztuk, zamiast towaru, który zadeklarowa� na
li�cie przewozowym. To ponad 2 mln potencjalnej straty dla pa�twa w postaci akcyzy! Niestety próba przemytu
papierosów zako�zy�a si�dla Polaka niefortunnie. Zosta� skazany na dwa i pó� roku wi�ienia. 4 sierpnia
natomiast aresztowano cz�onków polskiego gangu handlarzy z Londynu. Piotr Przywara, Leszek Pi�tkiewicz,
Ryszard Sperka i Rafa�Marcinkiewicz próbowali sprzeda�2.7 mln papierosów ukrytych w 119 pralkach. Po
przyznaniu si�do winy, lider gangu - Piotr Przywara - zosta�aresztowany na 3 lata i 4 miesi�ce. Kolejny cz�onek
gangu, który posiada�przy sobie tak�e papierosy innej produkcji ni� polska, dosta� wyrok 4 lat i 6 miesi�y
pozbawienia wolno�ci.</p><p>-<strong> Czyli oko�o 5 lat to najwy�szy wymiar kary za handel wyrobami
tytoniowymi z przemytu?</strong></p><p>- Niestety nie. Wymiar kary zale�y od skali przest�stwa. Poza
kar�pozbawienia wolno�ci, która mo�e wynie��a� do lat 7, przest�c�czeka tak�e kara finansowa. Jej
wysoko��o�e przekroczy�nawet 50,000 funtów. Emeryt z Lancashire Keith Allen, aresztowany w zesz�ym roku,
dosta� kar� postaci sp�aty ponad 65,000 funtów do skarbu pa�twa, oczywi�cie, oprócz kary pozbawienia
wolno�ci na ponad 4 lata. Konsekwencje odsprzeda�y czy te� szmuglowania wyrobów tytoniowych s� ró�ne w
zale�no�ci od s�du wydaj�cego wyrok, liczby papierosów, które skonfiskowano na miejscu przest�stwa, a tak�e
od tego, czy przest�ca by� kiedy� karany. W ka�dym jednak przypadku s� bardzo powa�ne, a o tym fakcie nie
wszyscy wiedz�. Prawie za ka�dym razem z�apani przest�cy nie mieli �wiadomo�ci, �e gro��im a� tak
powa�ne konsekwencje, nawet za samo przewo�enie papierosów z Polski do Wielkiej Brytanii w celu odsprzeda�y.
To powa�ny problem.</p><p><strong>- W jaki sposób brytyjski rz�d i Pa�twa organizacja namierza
przest�ców?</strong></p><p>- Najwi�sze przest�stwa tego typu s� wy�apywane ju� na granicach. Najcz�iej
szmuglerzy próbuj� ukry�wyroby tytoniowe w nietypowych miejscach, np. pod dachem ci�rówki czy chowaj�c
papierosy w przedmiotach gospodarstwa domowego albo w �adunku spo�ywczym typu paleta makaronu, lodów czy w
pude�kach z pieczywem. Dodatkowo regularnie monitorujemy tak�e social media czy portale og�oszeniowe, na
których sprzeda� papierosów odbywa si�na masow� skal� Zazwyczaj ludzie my�l�, �e sprzeda� kilku kartonów
papierosów to nie przest�stwo, �e nic im za to nie grozi. Nale�y ich u�wiadamia� �e si�myl�. Je�li sprowadzasz
z innego kraju wi�ej papierosów ni� jest to okre�lone jako „na w�asny u�ytek”, czyli oko�o 200 szt. papierosów z
UE, to masz obowi�zek za ich odsprzeda� p�aci�podatek. W innym wypadku pope�niasz wed�ug brytyjskiego
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prawa przest�stwo. </p><p><strong>- Czy problem dotyczy jedynie osób indywidualnych i gangów, które
profesjonalnie zajmuj� si�nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi?</strong></p><p>- Nie tylko. To powa�ny
problem równie� w�ród sklepikarzy. Nie maj��wiadomo�ci, �e im równie� gro�� takie same konsekwencje, jak
dostawcom. Sprzedawanie papierosów spod lady jest równie� przest�stwem. Niezale�nie od tego czy jeste�
sprzedawc�, czy managerem sklepu, czy masz �wiadomo��przest�stwa czy nie. W ka�dym przypadku je
pope�niasz, nara�aj�c siebie i swoj� rodzin�na powa�ne konsekwencje prawne i finansowe. Ludzie cz�to tego nie
wiedz�. W�a�nie w tym celu prowadzimy kampanie edukacyjne. Wi�szo��aresztowanych z mniejszo�ci
etnicznych t�umaczy, �e nie wiedzia�a, �e pope�nia przest�stwo i �e grozi za nie a� do 7 lat wi�ienia. Jednak w
Wielkiej Brytanii oszustwa podatkowe traktuje si�bardzo powa�nie, tym bardziej, �e odbywaj� si�one na tak�
skal� �e ich inicjatorzy okradaj� spo�ecze�two co roku na ponad 2,4 miliarda funtów.- Czy je�eli widz� �e kto�
regularnie sprzedaje np. papierosy, to powinnam to gdzie�zg�osi� Czy mam prawo odmówi�np. sprzeda�y tego
typu wyrobów spod lady, nawet je�li szef ka�e?- Nie tylko fakt przest�stwa powinien by�zg�oszony, ale tego typu
telefon zawsze b�zie potraktowany bardzo powa�nie. W�a�ciciele sklepów powinni mie�iadomo�� �e nara�aj�
nie tylko siebie, ale bior� odpowiedzialno��ak�e za swoich pracowników. Tego typu praktyki powinny by
zg�aszane i dzi�i takiej postawie spo�ecznej uda�o si�aresztowa�u� bardzo wielu przest�ców. S�u�by
skarbowe (HMRC) uruchomi�y gor�c� lini� która ma umo�liwi�zg�aszanie podejrzanych dzia�a� Prosz
dzwoni�pod numer infolinii HMRC: 0800 788 887.</p><p>- <strong>Dzi�uj�bardzo za rozmow� Mam nadziej�
�e jej tre��dotrze do jak najwi�szej liczby polskich obywateli. Czy s� miejsca gdzie mo�emy nieco wi�ej
poczyta�na temat kampanii?</strong></p><p>- Tak, oczywi�cie. Na stronie TMA <a
href="http://www.the-tma.org.uk" target="_blank">www.the-tma.org.uk</a> oraz na polskiej stronie: <a
href="http://the-tma.org.uk/policy-legislation/tobacco-smuggling-crossborder-shopping/campaigns/w-wielkiej-brytanii
-rozpoczyna-siekampania-przeciwdzialania-przemytowi/"
target="_blank">http://the-tma.org.uk/policy-legislation/tobacco-smuggling-crossborder-shopping/campaigns/w-wielki
ej-brytanii-rozpoczyna-siekampania-przeciwdzialania-przemytowi/</a> </p><p>
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