
NEZNAČKOVÉ CIGARETY SÚ VZRASTAJÚCOU HROZBOU 
PRE LEGITÍMNY OBCHOD S TABAKOVÝMI VÝROBKAMI

SPOTREBA NELEGÁLNYCH CIGARIET V SR 
MALA V ROKU 2015 RASTÚCI TREND  

PODIEL FALZIFIKOVANÝCH 
A PAŠOVANÝCH CIGARIET 
NA CELKOVEJ SPOTREBE 
V ROKU 2015 VO VYBRANÝCH 
KRAJINÁCH 

ÚDAJE O VÝSKYTE TZV. „ILLICIT WHITES“   
V SR ZA ROK 2015 VZBUDZUJÚ POZORNOSŤ

NELEGÁLNE CIGARETY NIE SÚ LEN FALZIFIKÁTY

Pokles spotreby  
nelegálnych cigariet 
oproti roku 2014:

3,71

Podiel nelegálnych cigariet  
na celkovej spotrebe malo  
Slovensko (spolu s Portugalskom)  
aj napriek nárastu v r. 2015  
naďalej najnižší spomedzi  
členských štátov EÚ:

2,3 %

Najvyšší podiel na nelegálnom 
príleve cigariet v roku 2015  
mal nelegálny dovoz z Ukrajiny, 
Bieloruska a neznačkových 
cigariet, tzv. „Illicit Whites“ (IW), 
bez označenia krajiny pôvodu.

Nelegálne cigarety s najvyšším 
podielom v SR z hľadiska analýzy podľa 
krajiny pôvodu (v kusoch cigariet):

IW bez označenia krajiny pôvodu 50 mil.
Ukrajina 40 mil.
Bielorusko 20 mil.

Podiel falzifikovaných 
a pašovaných cigariet na celkovej 
spotrebe v roku 2015 vo vybraných 
krajinách (v percentách): 

Nárast spotreby 
nelegálnych cigariet 
oproti roku 2014:

90  
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V roku 2015 sa v SR 
spotrebovalo približne

150
nelegálnych cigariet. 

Podiel nelegálnych cigariet 
na celkovej spotrebe 
cigariet v SR v roku 2015:

2,3 %mld. 
ks

mil. 
ks

Slovensko zaznamenalo

2,5
spotreby nelegálnych 
cigariet oproti roku 2014.
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Ak by sa tieto cigarety 
predali legálne, získané 
daňové príjmy by dosiahli 
približne
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SR a susedné 
členské štáty EÚ

Najvyšší 
podiel v EÚ

Illicit whites,  
cigarety vyrobené 
pre pašovanie

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).

Značkové 
cigarety na 
čiernom trhu

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 
bez kontrolnej 
známky

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.

* Zdroj: KPMG Sun Report 2015 
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SPOTREBA NELEGÁLNYCH CIGARIET MALA V ROKU 2017 
V EÚ KLESAJÚCI TREND, V SR NAOPAK RASTÚCI

PODIEL FALZIFIKOVANÝCH 
A PAŠOVANÝCH CIGARIET 
NA CELKOVEJ SPOTREBE 
V ROKU 2017 VO VYBRANÝCH 
KRAJINÁCH

SPOTREBA TZV. „ILLICIT WHITES“ BEZ OZNAČENIA 
KRAJINY PÔVODU DOSIAHLA V ROKU 2017 TAKMER 39 % 
CELKOVEJ SPOTREBY NELEGÁLNYCH CIGARIET V SR

CIGARETY PAŠOVANÉ Z KRAJÍN MIMO EÚ VRÁTANE 
TZV. „ILLICIT WHITES“ BEZ OZNAČENIA KRAJINY 
PÔVODU TVORILI SPOLU S FALZIFIKÁTMI V ROKU 2017 
AŽ 85 % CELKOVEJ NELEGÁLNEJ SPOTREBY V EÚ

NELEGÁLNE CIGARETY NIE SÚ LEN FALZIFIKÁTY

Ak by sa tieto cigarety 
predali legálne, dodatočne 
získané daňové príjmy 
by dosiahli približne

360

120
4,8 %

44

V roku 2017 sa v SR 
spotrebovalo približne 50 %

Slovensko zaznamenalo nárast 
spotreby nelegálnych cigariet 
oproti roku 2016 o

Podiel nelegálnych cigariet 
na celkovej spotrebe 
cigariet v SR v roku 2017:

Česká

Grécko Rumunsko

Nárast spotreby 
nelegálnych cigariet 
oproti roku 2016:

Podiel falzifikovaných 
a pašovaných cigariet na celkovej 
spotrebe v roku 2017 vo vybraných 
krajinách (v percentách):

mil.
ks

Podiel nelegálnych cigariet 
na celkovej spotrebe malo 
Slovensko aj napriek nárastu 
v roku 2017 nad’alej jeden 
z najnižších z členských 
štátov EÚ.

Pokles spotreby 
nelegálnych cigariet 
v EÚ oproti roku 2016 o

Stále to však predstavuje 
44,7 mld. kusov

19,9

21,1

17,8

15,4

12,1

3,3

4,8

110 mil.
Ukrajina

140 mil.
IW neoznačený

pôvod

Slovensko

5,4

6,4

18,0

Výšku spotreby nelegálnych cigariet 
v SR v roku 2017 najvýznamnejšie 
ovplyvnil nelegálny dovoz z Ukrajiny 
a prílev neznačkových cigariet, 
tzv. „Illicit Whites“ (IW) bez 
označenia krajiny pôvodu.

Pôvod nelegálnych 
cigariet v EÚ

Lacné neznačkové 
cigarety (Illicit 
whites – IW)

Nelegálne cigarety s pôvodom v EÚ: 
6,5 mld. kusov

Nelegálne cigarety s pôvodom mimo EÚ vrátane IW 
bez označenia krajiny pôvodu spolu s falzifikátmi: 
38,2 mld. kusov

Pašované 
cigarety

Falšované 
cigarety

Nelegálne cigarety s najvyšším podielom 
v SR z hl

,
adiska analýzy podl

,
a krajiny 

pôvodu (v kusoch cigariet):

Zdroj: Project SUN 2017
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* Zdroj: Project SUN 2017

SPOTREBA NELEGÁLNYCH CIGARIET V SR 
MEDZIROČNE VZRÁSTLA O POLOVICU

Vel
,
ká Británia

17,8

15 %

85 %

Cigarety, ktoré sú v jednej krajine obvykle vyrobené 
legálne, avšak s primárnym účelom predaja mimo 
krajinu pôvodu. Počas prevozu do ciel’ovej destinácie 
sú pašované do krajín, kde nemajú žiadnu alebo 
len obmedzenú legálnu distribúciu. Predávajú sa 
bez príslušnej kontrolnej známky (bez zaplatenia 
spotrebnej dane).


