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KOMUNIKAT PRASOWY

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Wydziału I do Spraw
Przestępczości Gospodarczej w dniu 31 grudnia 2019 r. skierował do Sądu Okręgowego
w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 22 osobom, oskarżonym o popełnienie
przestępstw kwalifikowanych z art. 258

§ 1 i 3 k.k., art. 286 § 1 k.k.

w zw. z art. 294 § 1 k.k., 272 k.k., art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 lc.k.s.,
art. 62 § 2 k.k.s. i inne.
Jednemu z oskarżonych - prezesowi ustalonej spółki z o.o. działającej na terenie
Jarosławia zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której
wchodziło 16 osób, w szczególności: przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów
gospodarczych upoważnionych do wystawiania faktur VAT oraz przedstawicieli
i pracowników dealerów samochodów.
Grupa ta zajmowała się: wystawianiem nierzetelnych faktur VAT związanych
z

fikcyjnym

obrotem

pojazdami

mechanicznymi,

powodowaniem

uszczupleń

podatkowych poprzez wprowadzanie w błąd organów skarbowych, co w konsekwencji
doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa wskutek
składania nierzetelnych deklaracji VAT, działaniami ukierunkowanymi na uzyskanie
wymiernych korzyści majątkowych, wynikających z oszustwa dokonanego przy
ubieganiu się o rabaty flotowe u ustalonych importerów oraz wprowadzaniu w błąd
organów rejestrujących pojazdy i posługiwaniu się danymi innych podmiotów
gospodarczych w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek.
Pozostałym

5 osobom

będącym przedstawicielami

ustalonych dealerów

samochodów oraz innych podmiotów gospodarczych biorących udział w przestępczym

2

procederze zarzucono: popełnianie wspólnie i w porozumieniu z poszczególnymi
członkami wspomnianej zorganizowanej grupy przestępczej oszustw na szkodę
ustalonych generalnych importerów samochodów doprowadzając ich do niekorzystnego
rozporządzenia

mieniem

znacznej

wartości,

która

stanowi

sumę

niezasadnie

przyznanych upustów cenowych od cen katalogowych aut, jak również przestępstw
karno-skarbowych, wskutek dokonania których narażono na uszczuplenie podatek od
towarów i usług wielkiej wartości oraz przestępstw wyłudzenia poświadczenia
nieprawdy przy rejestracji pojazdów.
Łączna kwota uszczupleń podatkowych wyniosła około 20 milionów zł,
natomiast kwota wyłudzeń na szkodę dealerów generalnych opiewa na sumę
4.077.364,41 zł.
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