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4.500 pachete de ţigări, în valoare de 18.900 lei, confiscate la Şimleul Silvaniei

Inspectorii vamali din echipajele mobile ale Direcţiei Judeţene pentru Accize
şi Operaţiuni Vamale Sălaj, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe
drumurile din aria de competenţă, au desfaşurat mai multe activităţi de
supraveghere şi control produse accizabile, reţinând în vederea confiscării cu
această ocazie 4.500 pachete ţigări de contrabandă, în valoare de aproximativ
18.900 lei (4.500 euro) şi un autoturism în valoare de 39.800 lei (9.400 euro).
În urma unei acţiuni de control desfăşurate sub forma unui filtru auto
desfăşurat în localitatea Şimleul Silvaniei, inspectorii vamali au descoperit într-un
auto Volkswagen Transporter, înmatriculat în Ucraina şi oprit pentru control, 4500
pachete ţigări de diferite mărci, netimbrate şi fără documente de provenienţă,
având o valoare de piaţă de aproximativ 18.900 lei.
Inspectorii vamali au confiscat intreaga cantitate de ţigarete descoperită,
aplicând o amendă contravenţională, conform reglementărilor în vigoare.
Totodată, având în vedere faptul că autovehiculul (având o valoare de 39.800
lei, potrivit listei de valori în vamă aprobată prin O.M.F.P. nr. 1076/2006) era
modificat în vederea transportului produselor accizabile, acesta a fost de asemenea
reţinut în vederea confiscării, potrivit prevederilor legale în vigoare.
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Piese ATV în valoare de 14.840 lei,
confiscate la biroul vamal Constanţa Sud

Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal Constanţa Sud descoperit într-un
container sosit din China 572 piese ATV, în valoare de 14.840 lei (3.500 euro),
nedeclarate.
Astfel, acţionând în baza analizei de risc, lucrătorii vamali de la biroul vamal
Constanţa Sud, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au selectat în vederea
efectuării controlului fizic un container sosit din China şi având ca destinatar o
societate comercială din Craiova.
Pe documentele însoţitoare ale containerului erau declarate 80 colete conţinând
părţi ATV.
La controlul fizic s-au descoperit 572 piese ATV nedeclarate, având o valoare
de circa 14.840 lei (3.500 euro), bunuri care au fost reţinute în vederea confiscării de
autoritatea vamală, conform art. 653 din H.G. nr. 707/2006, agentul economic fiind
sancţionat contravenţional.
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