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Nitrianski colníci vybrali v roku 2015 viac ako 380 miliónov eur 
 

NITRA – 08. 01. 2015: Nitrianski colníci vybrali v roku 2015 na cle, DPH a spotrebných daniach viac 
ako 380 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť 
z nich (75 % z cla) do rozpočtu EÚ.  
 
Colný úrad Nitra v roku 2015 odviedol do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu EÚ viac ako 
380 miliónov eur (380 963 702 eur). Túto sumu tvorilo viac ako 4 miliónov eur cla, 224,6 milióna eur DPH 
a 151,8 milióna eur SPD. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich 
(75 % z cla) do rozpočtu EÚ.  
 
V roku 2015 prešlo rukami nitrianskych colníkov takmer 16 500 zásielok tovaru z tretích krajín. V rámci 
dovozu týchto zásielok občania a firmy podali 14 982 colných vyhlásení s 47 379 tovarovými položkami. 
Počet vyvezených zásielok, ktorými sa Colný úrad Nitra zaoberal, je ešte vyšší - ide o takmer 22 000 
colných vyhlásení. V rámci nich však bolo menej tovarových položiek, a to 37 456. Do režimu tranzit colníci 
prepustili 1 917 zásielok.  
 
V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom sme počas roka zaistili alebo zabezpečili tovar 
v celkovej hodnote viac ako 220 000 eur, okrem iného: 

 406 911 cigariet,  

 viac ako 3 300 kg tabaku,  

 5 000 l minerálneho oleja, 

 882 l liehu, 

 takmer 18 000 kusov tovaru, pri ktorom bolo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva 
 
Pri výkone následných kontrol po prepustení tovaru bol dovymeraný colný dlh vo výške viac ako 760 000 
eur. V rámci správy spotrebných daní bolo vykonaných 404 daňových kontrol a viac ako 2 203 miestnych 
zisťovaní, taktiež bolo vykonaných 1 924 kontrol ERP. Počas roka vykonali nitrianski colníci aj 2 424 
cestných kontrol. Za celý rok takto preverili viac ako 16 000 motorových vozidiel. Pri monitorovaní radiácie 
ručným alebo mobilným zariadením bolo skontrolovaných viac ako 1 000 motorových dopravných 
prostriedkov. V rámci spolupráce s políciou, SOI, ŠVaPS či inšpekciou životného prostredia sa jednotlivé 
útvary colného úradu zúčastnili na 350 spoločných kontrolných akciách.  
 
Za porušenia colných a daňových predpisov udelili colníci z nitrianskeho colného úradu pokuty vo výške 
viac ako 300 000 eur, v rámci exekúcie vymohli takmer 87 tisíc eur.  


