31 maj 2015 Światowy Dnia bez Tytoniu pod hasłem
„Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.
Ramowa Konwencja Światowej Organizacji
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Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi:
1. Jest problemem gospodarczym.
Roczne straty finansowe dla budżetu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich z tytułu
niepobranych należności podatkowych Biuro OLAF Komisji Europejskiej (Europejskiego
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) szacuje, na co najmniej 10 mld euro,
natomiast Europol (Europejski Urząd Policji) ocenia na 12,5 mld euro. Ministerstwo
Finansów i Służba Celna w „Strategicznym Planie Kontroli na 2014 r.” straty krajowego
budżetu z tytułu niepobranej akcyzy na papierosy szacowały na poziomie 2,7 mld zł, zaś
w przypadku tytoniu do palenia, cygar i cygaretek – na 1,9 mld zł (łącznie 4,6 mld zł).
Dodatkowo wprowadzanie na rynek tytoniu bez akcyzy generuje straty finansowe
przedsiębiorców spowodowane nieuczciwą konkurencją i spadkiem sprzedaży wyrobów
legalnych.

2. Stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli.
Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów
oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Jeżeli dodamy do tego konsumpcję
wyrobów gorszej jakości niewiadomego pochodzenia, zagrożenie staje się jeszcze większe.
Jak pokazują badania, odsetek dorosłych osób palących w Polsce nie ulega istotnym
zmianom, pomimo spadku popytu na legalne wyroby tytoniowe, za co odpowiedzialna jest
szara strefa.
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Motorem

napędowym przemytu są różnice cen w krajach
zakupu i sprzedaży oraz łatwy dostęp do
przemycanych wyrobów.
Polska ze względu na swoje położenie geograficzne jest zarówno krajem docelowym,
krajem pochodzenia nielegalnych wyrobów tytoniowych, jak też krajem tranzytowym dla
nielegalnych papierosów przeznaczonych na rynki zachodniej UE. Wielkość szarej strefy
wyrobów tytoniowych trzy lata temu szacowana była na ok. 13% całego rynku, obecnie jest
to ok. 25%, a w województwach wschodnich nawet 50% całości sprzedaży.
Z uwagi na systematyczny wzrost niezgodnego z prawem handlu wyrobami
tytoniowymi, niezbędne jest podjęcie działań prewencyjnych, służących przede wszystkim
ograniczeniu przemytu papierosów i szlaków tranzytowych na obszarze Polski oraz
nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych w kraju, realizowane przede wszystkim przez
Służbę Celną, Straż Graniczną, Policję i organy kontroli skarbowej.

