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Nelegálne cigarety ukryté v dodávke 
 

BRATISLAVA – 28.09.2021: Kriminalisti finančnej správy našli v dodávke s poľským evidenčným 
číslom 1,5 milióna kusov cigariet bez kontrolnej známky. Uložené boli na šiestich paletách v 150 
kartónových krabiciach. Finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov predstavuje 
sumu presahujúcu 180 000 eur. Zadržaný Ukrajinec maďarskej národnosti bol vzatý do väzby. 

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) uskutočnili v obci Bidovce, okres Košice, 
prehliadku motorového vozidla značky Mercedes–Benz Sprinter s poľským evidenčným číslom. Našli 
v ňom tabakové výrobky značky L&M Red Label červené, v spotrebiteľskom balení v celkovom množstve 
75 000 krabičiek, čo predstavuje spolu 1,5 milióna kusov. Všetky boli bez kontrolnej známky a uložené 
na šiestich paletách v 150 kartónových krabiciach.  Kriminalisti zaistili aj krycie prepravné doklady CMR 
a pečiatky spoločností z Maďarska a Talianska.  

Finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov predstavoval sumu 180 900 eur. Pri akcii bol 
zadržaný Ukrajinec maďarskej národnosti, voči ktorému bolo vznesené obvinenie zo zločinu porušenia 
predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa Trestného zákona.  Nešlo 
pritom o prvý jeho skutok, za ktorý bol v minulosti obvinený a právoplatne odsúdený. Nakoľko išlo 
o cudzinca a spôsobil škodu veľkého rozsahu, vyšetrovateľ KÚFS spracoval návrh na vzatie obvineného 
do väzby, ktorému sudca pre prípravné konanie OS Trebišov v pondelok 27. septembra 2021 vyhovel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

Mgr. Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 905 833 244 , 

martina.rybanska@financnasprava.sk 

http://www.financnasprava.sk/

