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Tlačová správa 
 
 

Zásielky s ruskými a bieloruskými cigaretami skončia v spaľovni 
 
 

ŽILINA – 29. 01. 2016: V zásielkach z Ruska a Bieloruska prišlo na vyclievaciu poštu do Žiliny počas 
uplynulých dvoch mesiacov takmer 5 000 kusov nelegálnych cigariet. Bol k nim pribalený aj ďalší 
nezvyčajný tovar. K príjemcovi nedorazili. 
 
Bežne môže občan prijať v balíku z tretej krajiny na osobnú spotrebu maximálne 50 ks cigariet, za ktoré 
nebude platiť na colnici spotrebnú daň ani iné poplatky. Navyše na ne platí výnimka a nemusia byť ako 
ostatné na slovenskom trhu označené slovenskou kontrolnou známkou. Za rovnakých podmienok si 
cigarety môžu doviesť aj cestujúci z územia mimo EÚ v osobnej batožine. Ak na prepravu použijú lietadlo, 
majú povolených maximálne 200 a ak zvolia inú dopravu 40 kusov cigariet.  
 
Na žilinskej vyclievacej pošte zachytili colníci v priebehu dvoch mesiacov dve zásielky s väčším množstvom 
cigariet. V prvom balíku z Bieloruska sa podľa dokladov mali nachádzať veci pre deti, oblečenie, plienky 
výživa a drogéria. Pri kontrole však colníci zistili, že obsah zásielky sa odlišuje od údajov z dokladov. Bola 
tam napríklad polovica riflovej vesty, dve ponožky, pričom každá iná, staré používané hračky a okrem toho 
aj 3 400 kusov nelegálnych cigariet. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu za porušenie predpisov 
o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru sa už prípadom zaoberá Kriminálny úrad finančnej 
správy. Druhý balík prišiel z Ruska a podobal sa tomu predchádzajúcemu nielen v tom, že odosielateľ 
v papieroch deklaroval úplne iný tovar ako sa v zásielke nachádzal. Aj tu boli cigarety, tento krát z Ruska 
v množstve 1 300 kusov. Ďalej v ňom boli kuriozity ako otvorené fľaše šampónu a omáčky, otvorené vrecko 
ovsených vločiek či špinavé nohavice. V oboch prípadoch mal byť tovar doručený rovnakému príjemcovi 
z Liptova.  
 
Išlo o prvé prípady nezákonného dovozu cigariet cez pracovisko, ktoré začalo svoju činnosť pred troma 
rokmi. Cigarety s ruskými a bieloruskými kontrolnými známkami boli zaistené a s najväčšou 
pravdepodobnosťou skončia v spaľovni.  
 


