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Nebezpečné falzifikáty mobilov, rozpadli sa ešte pred likvidáciou
ŽILINA – 28.05.2019: Tento rok žilinskí colníci zaistili už 1 525 kusov falzifikátov rôzneho druhu
tovaru. Mnohé z nich by boli pre používateľov nebezpečné. Napríklad tak ako zaistené mobilné
telefóny, ktoré sa rozpadli ešte pred likvidáciou. V prípade, že by sa zhabané falzifikáty dostali na trh,
držiteľom ochrannej známky by vznikla škoda vo výške takmer 55 800 eur.
V tohtoročnej štatistike tovaru zadržaného colným úradom pre podozrenie, že ide o falzifikát, sa ocitlo už 574 párov
obuvi, prevažne športovej. Naposledy ju colníci objavili v predajni na Kysuciach. Viac ako 20
párov tenisiek s napodobeninou dizajnu svetoznámej spoločnosti tam ponúkali na predaj zákazníkom. Výrobky už
podľa vizuálnych znakov vykazovali znaky falzifikátov.
Okrem obuvi zaistili žilinskí colníci aj hokejové dresy, spodnú bielizeň, šiltovky a iné oblečenie. Našli aj
napodobeniny hračiek a plastových výrobkov, novinkou boli žiletky.
Zaistili však tiež napodobeniny mobilných telefónov známej značky. Za dobu, počas ktorej boli uskladnené v sklade
zadržaného tovaru, sa úplne rozlepili. Problém spôsobila batéria, ktorá z nezistených príčin zväčšila svoj objem.
Colníci aj na základe týchto skúseností opätovne upozorňujú na nebezpečnosť falzifikátov a odporúčajú, aby si
kupujúci všímali nielen cenu, ale aj balenie výrobku a miesto predaja.
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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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