Konfiskata transportu nasion fasoli przez rumuńską policję fiskalną.
Na początku kwietnia do Biura Interwencji ZPP wpłynęła sprawa członka ZPP,
producenta rolnego, który postanowił nawiązać kontakty handlowe, a następnie sprzedać
swoje produkty (nasiona fasoli) na giełdzie warzywno-owocowej w Sofii w Bułgarii lub po
drodze - w Bukareszcie w Rumunii i w tym celu zasięgał przed wyjazdem informacji w
Ministerstwie Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwie
Infrastruktury oraz Izbie Celnej, gdzie dowiedział się, Ŝe producentowi rolnemu nie są
potrzebne Ŝadne zaświadczenia czy dodatkowe dokumenty by swobodnie dotrzeć, znaleźć
kontrahenta, a następnie sprzedać swoje płody rolne w Bułgarii czy Rumunii, które równieŜ
naleŜą do UE.
Producent rolny wydzierŜawił zatem samochód, wynajął kierowcę i transportował 24
tony nasion fasoli aŜ do granicy rumuńskiej bez przeszkód, by na tejŜe granicy w Oradei 30
marca br. zostać zatrzymanym najpierw przez straŜ graniczną, a następnie przekazanym
rumuńskiej policji fiskalnej, która po przeprowadzonym dochodzeniu stwierdziła brak
odpowiednich dokumentów handlowych, transportowych, CMR i dokumentów dot.
pochodzenia towaru i na tej podstawie orzekła wykroczenie pod zarzutem handlu
niezgodnego z obowiązującymi w Rumunii przepisami w celu prawdopodobnego uniknięcia
opłaty podatku Vat.
W efekcie skonfiskowano producentowi cały towar wyceniony na 60 tys. lei i
nałoŜono karę dodatkową w wysokości 1500 lei z moŜliwością odwołania od decyzji policji w
terminie zaledwie 15 dni od zdarzenia i uzyskania protokołu.
W związku z bardzo krótkim okresem od momentu wpłynięcia sprawy do BI ZPP na
skuteczne złoŜenie odwołania do policji podatkowej w Oradei, specyfiką sprawy i
koniecznością posiłkowania się miejscowymi kontaktami i specjalistami w zakresie prawa
rumuńskiego, sprawę jako pilną przekazano do rekomendowanej przez ZPP Kancelarii
Kalwas i Wspólnicy, gdzie mecenas Iwona Chełkowska- Kamionka w ramach umowy
barterowej szybko i skutecznie zajęła się pełną obsługą prawną sprawy przy udziale
zaprzyjaźnionych prawników, specjalistów prawa miejscowego.
Pomimo trudności technicznych, powaŜnych zarzutów braku stosownej dokumentacji
przewozowej i minimalnych szans na pozytywne zakończenie tej sprawy, w efekcie szybkiej
reakcji BI ZPP, złoŜonego w terminie odwołania, szerokiej, międzynarodowej współpracy i
profesjonalnego prowadzenia sprawy przez mecenas Iwonę Chełkowską-Kamionkę, członek
ZPP, odzyskał skonfiskowany towar.

