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Tlačová správa 
 
 

Migranti, nelegálna nafta či tabak. Aj taký bol rok 2016  
 

BRATISLAVA – 18. 1. 2017: Colný úrad Bratislava bol aj minulý rok lídrom vo výbere daní a ciel  
na Slovensku. Clo tvorilo 34% z celoslovenského odvodu cla, DPH takmer 30% a spotrebné dane 
celkovo 73%. Podnikatelia v Bratislavskom kraji odviedli do štátneho rozpočtu viac než 2,3 mld. eur. 
 
 

Takmer polovicu daňových a colných poplatkov v rámci colnej časti finančnej správy vybral bratislavský 
colný úrad. Ten je lídrom v oblasti výberu spotrebných daní z tabakových výrobkov (556 mil. eur), 
minerálnych olejov (978 mil. eur), zemného plynu (18 mil. eur) a z elektriny (6 mil. eur).  
Na cle zaplatili podnikatelia v Bratislavskom kraji takmer 10 mil. eur a na DPH odviedli vyše 737 mil. eur. 
 
Práca colníkov však nie je len o výbere daní a ciel. Denne kontrolujú dovoz tovaru z tretích krajín. Na letisku 
počas minulého roka zaistili 59 880 ks spotrebiteľských balení cigariet z tretích krajín či 53 kg tabaku  
u cestujúcich.  
Osem ľudí si nesplnilo tzv. ohlasovaciu povinnosť pri prevoze hotovosti vyššej ako 10 000 eur. Toto 
nariadenie vychádza z EU a má zabrániť praniu špinavých peňazí. 
Colníci na letisku odhalili a zaistili aj cestujúceho – tzv. „hltača“, ktorý prevážal vo svojom tele 14 kapsúl 
kokaínu a prepravoval sa zo Španielska do Rakúska.  
Koncom roka bola na Letisku zaistená zásielka 20 kg Kamagry. Obsahovala 1 200 ks papierových škatuliek 
s označením „Kamagra Gold 100“, v každej škatuľke bol blister so štyrmi tabletami, t.j. spolu 4 800 tabliet. 
Ide o prípravky na podporu mužskej potencie.  
 
Na bratislavskej pošte zasa colníci okrem falzifikátov zaistili v minulom roku zásielky s tovarom 
podliehajúcim CITES - lebku s 2 kusmi čeľustí chránenej vydry morskej a pánske topánky z kože 
z krokodíla/aligátora. Obchod s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov CITES je pritom celosvetovo 
zakázaný.  
 
Na bývalých hraničných priechodoch s Rakúskom a Maďarskom sa o prácu colníkom v minulom roku 
postarali aj nelegálni migranti. Koncom roka 2016 zadržali colníci 17 migrantov bez akýchkoľvek dokladov. 
V dodávke boli naložení muži, ženy aj deti. Taliansky prevádzač spolu s migrantmi skončil v rukách polície.  
 
Bratislavskí colníci zadržali aj muža z Moldavska so 60 000 kusmi nelegálnych cigariet. Muž colníkom tvrdil, 
že sú pre jeho osobnú potrebu. Pre fajčiara, ktorý spotrebuje 20 cigariet denne by stačila táto zásoba  
na 8 rokov.  
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Na okraji Bratislavy sa skrývali aj iné „poklady“. Viac ako 31 000 litrov nelegálnej nafty, stovky kilogramov 
nelegálneho tabaku a päť miliónov nelegálnych cigariet. Okrem „nafty“ v sklade bratislavskí colníci zaistili  
aj doklady a pečiatky rôznych firiem. V sklade ich čakalo taktiež prekvapenie vo forme profesionálneho 
náradia (kľúčov, dekodérov, vysielačiek, rušičiek, upravených jednotiek z motorových vozidiel) na krádeže 
najnovších modelov áut rôznych značiek. Tieto predmety na mieste zaistili policajti kriminálnej polície.  


