
                                                                               

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

5/SPD/2019/IM 
 

Označovanie spotrebiteľského balenia liehu, tabakových výrobkov   
a bezdymového tabakového výrobku kontrolnou známkou a systém ISKZ. 

 
text doplnený zelenou farbou 31. 05. 2019 

 
Dňom 1. októbra 2014 nadobudli účinnosť § 51, 52 a 53 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 

z alkoholických nápojov  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 530/2011 Z. z.), a § 9 v spojení s § 44o 

zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 106/2004 Z. z.“), týkajúce sa označovania spotrebiteľského balenia liehu a  spotrebiteľského balenia 

cigariet, cigariek, cigár, tabaku  a  od 1. mája 2017 označovania bezdymového tabakového výrobku, 

kontrolnou známkou.  

 

Od 15. júla 2019 sa v zákone č. 106/2004 Z. z. (§ 9aa) povinnosť označovania spotrebiteľského balenia cigariet 

a tabaku rozšírila  o označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku:  

- predávaných v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, 

- dodávaných na paluby lietadiel, určených výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu, 

- predávaných v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom. 

 

Právnym predpisom, ktorý ustanovuje náležitosti, vyhotovenie a cenu kontrolnej známky určenej na označovanie 

spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, je VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky                       

č.  254/2014 Z. z. 

Právnym predpisom, ktorý ustanovuje náležitosti, vyhotovenie a cenu kontrolnej známky určenej na označovanie 

spotrebiteľského balenia liehu, je  VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z. 

 

Elektronický Informačný systém kontrolných známok (ISKZ) pracuje v prostredí portálu Finančnej správy 

a je určený pre  Prevádzkovateľa daňového skladu, Oprávneného príjemcu, Dovozcu a Príjemcu (odberateľa) 

mimo pozastavenia dane. Informačný systém kontrolných známok umožňuje odberateľom kontrolných známok 

požiadať colný úrad o 

 vydanie kontrolných známok, 

 oznámiť zamestnancovi finančného riaditeľstva počet a identifikačné čísla kontrolných známok pri 

reklamácii, 

 požiadať colný úrad o zničenie poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok, 

 oznamovať v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia finančnému riaditeľstvu údaje 

ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom a 

 viesť si evidenciu kontrolných známok. 

 

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, 

a to na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle; žiadosť musí byť 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/254/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/254/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/252/20141001


podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom 

nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok. 

Prístup, prihlásenie do aplikácie:  

- prístup je umožnený len osobe so štatútom odberateľa kontrolných známok (podrobne a názorne vysvetlené 

na strane č. 25 Používateľskej príručky)  

- prihlásenie je cez Osobnú internetovú zónu na portáli finančnej správy („PFS“), cez prihlasovacie údaje. Systém 

používateľa na základe vložených údajov autorizuje na prácu s aplikáciou (podrobne a názorne vysvetlené na 

strane č. 17 - 24 Používateľskej príručky). 

Používateľská príručka Informačný systém kontrolných známok – odberateľ KZ:  

Je dostupná na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky a návody“:  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/ISKZ/2

019/2019.03.08_ISKZ_prirucka_odber.pdf 

 

Obr. 1.) Žiadosť o udelenie štatútu odberateľa KZ: 

 
 
Obr. 2.) Dashboard (panel s úlohami): 
 

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/ISKZ/2019/2019.03.08_ISKZ_prirucka_odber.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/ISKZ/2019/2019.03.08_ISKZ_prirucka_odber.pdf


Obr. 3.) Výber organizácie (subjektu), ovládací panel: 
 
 

               
 

 

Video návody:  

 

Pre uľahčenie podávania žiadosti o odovzdanie kontrolných známok, práce s registrom, reklamáciou, objednávkou, 

mesačnou evidenciou a dennými hláseniami, odporúčame praktické video návody, ktoré sú rovnako ako 

Používateľská príručka publikované na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky a návody“, „Príručky, 

návody a video návody“, „Informačný systém kontrolných známok (ISKZ) - Video návody“  

(priamy odkaz): https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-

komunikacia-dane/prirucky-a-navody 

 

 
Riešenie problémov v aplikácii:  

 

Akékoľvek otázky procesného charakteru (práca v aplikácii, príručka, technické špecifikácie, získanie prístupu, 

zmena/doplnenie osôb s prístupom a pod.) je možné konzultovať na Call centre finančnej správy: 048/ 4317 222, 

voľba č. 5.  

V prípade technických problémov (s KEPom, prihlásením, chybové hlášky a podobne) je potrebné uvedený 

problém nahlásiť cez webové sídlo finančnej správy v časti „Kontakty“, „Elektronicky mailom“, „Mailová komunikácia 

clá a spotrebné dane“, téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, oblasť „ISKZ“. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/opytajte-sa-fs-clo
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/opytajte-sa-fs-clo


Obr. 4.) Kontaktný formulár pre mailový dopyt: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, 

Centrum podpory pre clo a spotrebné dane  
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