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Wyniki kontroli przestrzegania prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w 2010 r. sprawdził prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi u 51 przedsiębiorców (27 detalistów, 9 hurtowników, 15 świadczących usługi gastronomiczne).

A. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadzono kontrole w 50 placówkach (27 placówkach detalicznych, 14 placówkach gastronomicznych, 9 hurtowniach).
Nieprawidłowości ujawniono w 12 placówkach, co stanowi 24% w stosunku do ogólnej ilości placówek objętych kontrolą (3 placówki detaliczne i 9 gastronomicznych).

W toku kontroli przeprowadzonych w 41 placówkach detalicznych i gastronomicznych stwierdzono:
sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganych zezwoleń w 6 placówkach, tj. w 2 sklepach i 4 zakładach gastronomicznych (tj. 14,63% kontrolowanych placówek detalicznych i gastronomicznych). Ponadto w 1 placówce gastronomicznej prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych różnej mocy, wbrew warunkom określonym w zezwoleniach. Zezwolenia wydano na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia podczas organizowanych przyjęć, natomiast alkohol był w sprzedaży ogólnie dostępny. Łączna wartość oferowanego alkoholu - 1361 zł,   
brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu - w 5 zakładach gastronomicznych (12,2%)
w 1 punkcie sprzedaży detalicznej odbywała się konsumpcja piwa alkoholowego.

Kontrole przeprowadzone w 9 magazynach hurtowych nie wykazały nieprawidłowości.    

W 2010 r. kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych objęto ogółem 23 placówki (19 placówek detalicznych, 3 placówki gastronomiczne, 1 hurtownię). Nieprawidłowość ujawniono w 1 placówce gastronomicznej (4,35%). Przedsiębiorca dopuścił na podległym mu terenie do palenia tytoniu wbrew zakazowi określonemu w art. 5 ust 1 pkt 3 w/w ustawy- w małym, jednoizbowym lokalu gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionym miejscem.

W 2010 r. sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym w 32 placówkach (21 placówkach detalicznych,2 gastronomicznych i w   4 hurtowniach),
nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. Sprawdzono prawidłowość oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy 394 partii towarów (265 partii wyrobów alkoholowych i 129 tytoniowych)
W toku kontroli nie odnotowano przypadku sprzedaży przez przedsiębiorców papierosów lub tytoniu do palenia nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną lub po cenach wyższych od maksymalnych cen detalicznych wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
a)	do Prokuratury Rejonowej skierowano 6 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dwie sprawy w toku – ustalenia dają podstawę do skierowania zawiadomienia j.w.,
b)	skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego, za popełnienie wykroczenia z art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 
Ponadto zostanie skierowany 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego, za popełnienie wykroczenia z art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – sprawa w toku,
c)	w trakcie kontroli ukarano 4 osoby grzywną, w drodze postępowania mandatowego, w łącznej kwocie 750,00 zł, między innymi za popełnienie wykroczenia z art. 45 pkt 2 ww.  ustawy,
d)	skierowano 4 informacje do organów wydających zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w Dzielnicach Urzędu m.st. Warszawy, Prezydent Miasta Radom) oraz  2 sprawy są w toku weryfikacji,
e)	o wynikach jednej kontroli poinformowano Urząd Skarbowy w Radomiu.
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