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Nelegálne cigarety predávali vo svojich trafikách 
 

BRATISLAVA – 05.06.2018: Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili v Bánovciach nad 
Bebravou 81 kg tabaku a 23 700 ks cigariet. Dvaja muži, ktorí vyrábali a skladovali tieto neoznačené 
tabakové výrobky, ich následne predávali vo svojich vlastných trafikách. Finančný únik na  spotrebnej 
dani z tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený  na 7 450,56 eur.  
 
Dvaja muži z Bánoviec nad Bebravou v rozpore so zákonom dovážali neoznačené cigarety a tabak, resp. 
tabakovú surovinu. Uskladňovali ich vo vlastných alebo prenajatých priestoroch a následne predávali vo svojich 
trafikách v Bánovciach nad Bebravou.  
 
Colníci urobili prehliadky v rodinných domoch, polyfunkčnom dome a v trafikách vo vlastníctve týchto osôb. Pri 
kontrole našli neoznačené tabakové výrobky, konkrétne tabak v plastových spotrebiteľských baleniach bez 
označenia a s označením Marco Polo, Koloseum a cigarety zn. Marlboro a Pall Mall Viceroy. Objavili tiež stolovú 
váhu na váženie neoznačených spotrebiteľských balení a prázdne plastové vrecká na balenie spotrebiteľských 
balení tabaku s červenou potlačou Marco Polo. Pri prehliadkach zaistili colníci celkovo 81 kg tabaku a 23 700 ks 
cigariet.  
 
Počas monitorovania objektu v Bánovciach nad Bebravou, v ktorom boli uskladňované neoznačené tabakové 
výrobky, sa rodičia jedného z mužov pokúsili predmetné tabakové výrobky skryť pred colníkmi na streche 
priľahlej garáže rodinného domu. Colníci však túto skrýšu objavili a tabakové výrobky zaistili. Finančný únik na 
spotrebnej dani z neoznačených tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený na 7 450,56  eur. 
Dvojici hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. 

 

 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou 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 o približne 3,7 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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