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Nelegálne cigarety prepravovali aj v taxíku  
 
MICHALOVCE – 24. 3. 2014: Colníci na východnej hranici zastavili maďarský taxík so slovenskou 
posádkou. Smerovali do Anglicka, pričom viezli 43 400 cigariet bez označenia kontrolnými 
známkami. Finančný únik predstavuje 3 272,398 eur.  
 
Cez víkend colníci z Michaloviec počas súčinnostnej akcie s hraničnou políciou kontrolovali motorové 
vozidlá v okrese Trebišov. Kontrola bola aj na trase Kráľovský Chlmec – Veľké Kapušany. Hliadka pri obci 
Leles zastavila aj vozidlo označené ako taxi s maďarskými evidenčnými číslami. Na štandardnú otázku 
colníkov, či prepravujú nejaký tovar podliehajúci spotrebným daniam (cigarety či alkohol), vodič odpovedal 
zamietajúco. Údajne len vezie dvoch pasažierov z budapeštianskeho letiska do obce Pavlovce nad Uhom. 
Dve cestujúce zhodne tvrdili, že takýto tovar neprevážajú. Colníci po kontrole batožinového priestoru 
odhalili väčšie množstvo cigariet. Vozidlo aj s cestujúcimi bolo eskortované na Colný úrad Michalovce, kde 
pri dôkladnej kontrole zaistili 217 kartónov nelegálnych cigariet. Všetky boli čínskej značky, v dĺžke 
tabakového povrazca do 80 mm vrátane, balené do spotrebiteľských balení po 20 ks, neoznačené na 
spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou. Milada T. (1980) a Nikoleta J. (1994) nevedeli predložiť 
k týmto cigaretám doklady o kúpe.  
 
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.  
 
Colníci z Michaloviec v období od 17. - 23. 3. 2014 zistili nezákonný dovoz a nelegálnu prepravu cigariet 
v 34 prípadoch a v 1 prípade prevzali od polície cigarety splavované po rieke Uh v plechových sudoch 
v množstve 54 800 kusov.  
 
Len v prípadoch cigariet – 123 494 kusov išlo o finančný únik na cle a daniach v sume 12 255 eur.  


