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Colníci na východnej hranici odhalili závažný trestný čin pri nelegálnej preprave 
cigariet 

 
MICHALOVCE – 12. 1. 2014: Colníci na východnej hranici odhalili včera v rámci kontrolnej činnosti 
v okrese Trebišov nelegálnu prepravu 292 800 kusov cigariet bez označenia slovenskými 
kontrolnými známkami. Finančný únik predstavuje 42 040,00 eur.  

Dňa 11.1.2014 vo podvečerných hodinách colníci kontrolnej mobilnej skupiny Stanice colného úradu 
Michalovce v rámci súčinnostnej akcie s príslušníkmi Mobilnej a zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej 
polície v Sobranciach vykonávali kontroly v územnom obvode okresu Trebišov, Sobrance a Michalovce. 
Počas presunu hliadky colníkov z obce Kráľovský Chlmec do obce Veľké Kapušany spozorovali na ceste 
medzi týmito obcami podozrivé vozidlo so sobraneckými evidenčnými číslami. Hliadka vozidlo predbehla 
a zastavila. Colník vyzval vodiča, aby predložil doklady totožnosti a uviedol či prepravuje nejaký tovar 
podliehajúci spotrebným daniam (napr. cigarety, alkoholické nápoje, minerálny olej). Vodič M.K. (1986) 
z blízkej obce Lekárovce, ktorý mal vozidlo požičané od matky, uviedol, že vo vozidle má väčšie množstvo 
cigariet. Tie boli uložené a prikryté na predných aj zadných sedadlách a v batožinovom priestore vozidla. 
Vozidlo bolo eskortované na Colný úrad Michalovce. Po dôkladnej prehliadke bolo zistené, že sa v ňom 
nachádzajú 3 druhy cigariet v celkovom množstve 292 800 ks (1 464 kartónov), všetky v dĺžke 
tabakového povrazca do 80 mm vrátane, balené do spotrebiteľských balení po 20 ks, neoznačené  
na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou. Finančný únik na daniach bol v tomto prípade 
vyčíslený na 42 040,00 eur. Z toho len únik na spotrebnej dani predstavuje sumu 27 086,00 eur. 

Prípad bol odovzdaný miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý 
vzniesol obvinenie zo zločinu pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie 
tovaru podľa Trestného zákona. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody od 3 roka  
do 8 rokov. Obvinený je vyšetrovaný je na slobode. 
 
Colníci Colného úradu Michalovce v období 6. - 11. 1. 2014 zistili nezákonný dovoz a nelegálnu prepravu 
cigariet v 32 prípadoch. Len v prípadoch cigariet – 307 158 kusov odhalili finančný únik na cle a daniach 
v sume 43 929,24 eur. 
 
 


