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PAŠOVANIE CIGARIET OCHUDOBŇUJE EURÓPU
O MILIARDY EUR A SLOVENSKO O MILIÓNY EUR

PODIEL FALZIFIKOVANÝCH 
A PAŠOVANÝCH 
CIGARIET NA CELKOVEJ 
SPOTREBE V ROKU 2014 
VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH

POROVNANIE MINIMÁLNEJ SPOTREBNEJ 
DANE Z CIGARIET NA SLOVENSKU 
A V OKOLITÝCH ŠTÁTOCH EÚ
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Celkový odhad výpadku
daňových príjmov 
za rok 2014 v EÚ
spôsobený distribúciou
nelegálnych cigariet:

11,5 mld. 
EUR

Slovensko má najnižší
podiel nelegálnych cigariet
na celkovej spotrebe
spomedzi okolitých
členských štátov EÚ 
ako aj v celej EÚ.

Podiel falzifikovaných
a pašovaných cigariet
na celkovej spotrebe
v roku 2014 vo
vybraných krajinách

Slovenská minimálna sadzba
dane z cigariet je nižšia ako
v Poľsku a Rakúsku a vyššia 
ako v ČR a Maďarsku.
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1. Rakúsko 128,97 EUR

2. Poľsko 97,73 EUR

3.  Slovensko 91,00 EUR

4. Česká republika 86,18 EUR

5. Maďarsko  80,31 EUR

Cigarety, ktoré sú v jednej krajine obvykle

vyrobené legálne, avšak s primárnym účelom

pašovania mimo krajinu pôvodu. Počas prevozu

do cieľovej destinácie sú pašované do krajín,

kde nemajú žiadnu alebo len obmedzenú

legálnu distribúciu. Predávajú sa bez príslušnej

kontrolnej známky (bez zaplatenia spotrebnej

dane).

Originálny tovar nakúpený na území štátu

s nižším zdanením a v záujme vyššieho zisku

nelegálne predávaný na trhu s vyšším

zdanením. Pre účely analýzy* ide o tovar, ktorý

presahuje daným štátom stanovené limity

legálneho dovozu. V princípe rozlišujeme dva

druhy kontrabandu: individuálne pašovanie

alebo pašovanie vo veľkom rozsahu, za ktorým

spravidla stojí organizovaný zločin.

Cigarety, ktoré sú nelegálne vyrobené

a nelegálne ich predáva iný subjekt než

vlastník príslušnej ochrannej známky.

Pre účely analýzy* nie sú údaje týkajúce sa

falzifikátov súčasťou kategórie kontraband.

Príliv nelegálneho tabaku so značkami

koncernov BAT, ITL, JTI a PMI je rozdelený

medzi jednotlivé sekcie falzifikátov

a kontrabandu.

NELEGÁLNE CIGARETY NIE SÚ LEN FALZIFIKÁTY

Podiel nelegálnych cigariet
na celkovej spotrebe cigariet
v SR v roku 2014:

0,9 %
Ak by sa tieto cigarety
predali legálne, získané
daňové príjmy by činili
približne

7 mil. 
EUR

V roku 2014 sa v SR
spotrebovalo približne 

nelegálnych
cigariet. 

60 mil. 
kusov

Podiel 
nelegálnych
cigariet 
na celkovej
spotrebe cigariet
v EÚ v roku 2014:

10,4 %

0,9 %

Illicit whites – 
cigarety 
vyrobené 
pre pašovanie

Značkové 
cigarety 
na čiernom 
trhu

Cigarety 
bez kontrolnej
známky
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Minimálna spotrebná daň (MET) na tisíc 
cigariet vo vybraných krajinách 

SR a susedné členské
štáty EÚ

Najvyšší výskyt
nelegálnych cigariet
v EÚ


