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Nitrianski colníci zaistili nelegálny alkohol a cigarety   
 
 

NITRA – 17.02.2017: Nitrianski colníci v spolupráci s colníkmi KÚ FS zaistili nelegálne cigarety 
a alkohol. Neoznačené spotrebiteľské balenia cigariet a viac ako 116 litrov nelegálneho alkoholu 
objavili pri kontrole priestorov daňového subjektu a súkromnej garáže v Komárne. Za porušenie 
daňových predpisov hrozí kontrolovanej osobe pokuta najmenej vo výške 1 991,93 €.  
 
 
V uplynulých dňoch vykonali nitrianski colníci v prevádzke reštauračného zariadenia 

v Komárne kontrolu s cieľom preveriť riadne zdaňovanie predávaných liehovín a tabakových výrobkov. Pri 

kontrole objavili v skladových priestoroch tejto prevádzky cigarety známej značky v spotrebiteľskom balení, 

ktoré nebolo označené kontrolnou známkou. Nitrianski colníci ďalej v súčinnosti s colníkmi KÚ FS vykonali 

kontrolu garáže, ktorú kontrolovaná osoba využívala ako sklad, pričom zistili, že sa v jej priestoroch 

nachádza viac ako 116 litrov rôzneho alkoholu neznámeho pôvodu, ku ktorému kontrolovaná osoba 

nevedela predložiť doklady o jeho pôvode a nadobudnutí. Nelegálny tovar colníci zabezpečili a až do 

ukončenia ďalších procesných  úkonov bude uskladnený v sklade colného úradu. Predbežne vyčíslená 

škoda na spotrebných daniach činí viac ako 500 eur.  

 

Najväčšia hrozba v oblasti nelegálneho predaja liehovín a tabakových výrobkov smeruje priamo 

k užívateľom. Tieto tovary môžu predstavovať vážne riziko pre bezpečnosť a zdravie. Alkohol či cigarety 

neznámeho pôvodu sú nebezpečné pre ich nekvalitu. Rozdiel v kvalite nie je iba v samotnej spracovanej 

surovine, ale aj vo výrobných postupoch,  technických parametroch a hygienických podmienkach ich  

výroby.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do 
štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej 
pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú 
komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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