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Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k povinnostiam a podmienkam súvisiacim                      
s predajom tabakových výrobkov konečnému spotrebiteľovi. 

Osobe, ktorá chce v rámci podnikania (reštaurácie, bufety, hotely, stánky a iné predajne) predávať na 
území SR v daňovom voľnom obehu tabakové výrobky konečnému spotrebiteľovi, nevzniká v zmysle zákona         
č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov voči colnému úradu žiadna registračná ani 
oznamovacia povinnosť. 

Tabakovým výrobkom sa rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak. Predmetom spotrebnej  dane je aj 
bezdymový tabakový výrobok a tabaková surovina. Tabakové výrobky a bezdymový tabakový výrobok, ak sú 
uvoľnené do daňového voľného obehu, musia byť označené kontrolnou známkou. 

Kontrolnou známkou sa rozumie slovenská kontrolná známka, ktorá spĺňa náležitosti v súlade so zákonom                
č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.") a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

Pri predaji tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku konečnému spotrebiteľovi je ale 
potrebné dodržiavať ustanovenie § 10 a 19aa  ods. 16 zákona  č. 106/2004 Z. z., podľa ktorého sa na 
daňovom území (SR) zakazuje predaj: 

 tabakových výrobkov neoznačených na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou, ak tento zákon v § 9 
ods. 12 neustanovuje inak, 

   cigariet na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu inú, 
ako je uvedená na kontrolnej známke, alebo tabaku, cigár alebo cigariek na konečnú spotrebu podmienený 
kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na 
spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto 
spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek, 

   tabakových výrobkov z otvoreného spotrebiteľského balenia alebo mimo tohto balenia po kusoch, ak tento 
zákon v § 9 ods. 13 neustanovuje inak, 

   cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke, 
   cigariet na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; osoba, ktorá 

uskutočňuje predaj na konečnú spotrebu, nesmie poskytnúť žiadnu zľavu z ceny cigariet, ani iné cenové 
zvýhodnenie, ktorého účelom je odbyt spotrebiteľských balení cigariet, 

  bezdymového tabakového výrobku na konečnú spotrebu 

 za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na množstvo tabaku v predávanom bezdymovom 
tabakovom výrobku na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo 
tabaku, 

 podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru. 



Každá osoba, ktorá predáva cigarety na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne 
umiestniť nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný" s výškou písma najmenej 30 mm. 

Ak osoba predá spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke, 
vzniká jej povinnosť priznať a zaplatiť daň, ktorá sa vypočíta ako súčin rozdielu medzi cenou, za ktorú sa 
spotrebiteľské balenie cigariet predalo, a cenou uvedenou na kontrolnej známke a sadzby percentuálnej časti 
kombinovanej sadzby dane podľa § 6 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. 

 
 Upozornenie: 

 

 Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2019 musí byť označené 
kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „G“, označujúci platnosť sadzby 
dane z cigariet účinnú od 1. februára 2019. 

 

 Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2019 
(veľké písmeno „F“) je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2019. 

 

 Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2019 
možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 28. februára 2019. Po tomto dátume 
sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet  považovať za neoznačené. 

 

 Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje 
spotrebiteľské balenia cigariet, ktoré nepredala do 28.februára 2019, je povinná do 15. marca 2019 oznámiť 
miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň 
v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské 
balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení. 

 

 Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je                 
od 1. februára 2019 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“. 

 

 Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť 
sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 
31. januára 2019 a predávať do 30. novembra 2020. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie 
cigár alebo cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať 
spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek, ktoré 
nepredala do 30.novembra 2020, je povinná do 15. decembra 2020 oznámiť colnému úradu množstvo takých 
spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom 
colný úrad také spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný 
záznam o zničení. 

 

 Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1.februára 2019 
uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“. 

 

 Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej 
dane, ktorým je veľké písmeno „B“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2019 
a predávať do 31. júla 2019. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie tabaku považované za 
neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá 
skladuje spotrebiteľské balenia tabaku, ktoré nepredala do 31.júla 2019, je povinná do 15. augusta 2019 
oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať 
colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o 
zničení vyhotoví úradný záznam o zničení. 

 S účinnosťou od 1. apríla 2018 osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu                       
v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného 
členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo 
tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov, najmenej však vo výške 5 000 eur. 

 



Dňom 16. 4. 2019 bolo vyhlásené znenie zákona č. 92/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. 
o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 89/2016 Z. z.“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
106/2004 Z. z.  
 
 Zmeny a doplnenie v zákone č. 89/2016 Z. z.: 
 

 Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 20. mája 2019. 
 

 Ustanovenia týkajúce sa jedinečného identifikátora (§ 12a ods. 1 až 4 a 7 až 10) a bezpečnostného prvku 
(§ 12b ods. 1 a 2) sa neuplatňujú na iné tabakové výrobky ako cigarety a tabak na vlastnoručné 
zhotovenie cigariet do 19. mája 2024. 

 Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet 
vyrobené pred 20. májom 2019 (nie sú označené jedinečným identifikátorom)  možno uvádzať na trh 
do 19. mája 2020. 

 Spotrebiteľské balenie iného tabakového výrobku ako cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie 
cigariet vyrobené pred 20. májom 2024 možno uvádzať na trh do 19. mája 2026. 

 Zákaz skladovania neoznačených tabakových výrobkov, predávania neoznačených tabakových 
výrobkov a ponúkania neoznačených tabakových výrobkov na predaj (§ 12a ods. 11) sa nevzťahuje na 
osobu, ktorá skladuje, predáva alebo ponúka na predaj cigarety alebo tabak na vlastnoručné zhotovenie 
cigariet vyrobené pred 20. májom 2019 a uvedené na trh do 19. mája 2020 alebo ktorá skladuje, 
predáva alebo ponúka na predaj iné tabakové výrobky ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie 
cigariet vyrobené pred 20. májom 2024 a uvedené na trh do 19. mája 2026, a to až do ich odovzdania 
colnému úradu na zničenie. 

 Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenie tabakového výrobku a ktorá skladuje 
spotrebiteľské balenie cigariet alebo spotrebiteľské balenie tabaku vyrobené pred 20. májom 2019, ktoré 
nepredala do 19. mája 2020, je povinná do 15. júna 2020 oznámiť colnému úradu množstvo takých 
spotrebiteľských balení cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný 
úrad o ich zničenie. 

 
 Zmeny v ustanoveniach zákona č. 106/2004 Z. z.: 

 

 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. apríla 2019 v zmysle § 44z. 

 Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj v tranzitnom priestore 
medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne 
fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou 
v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, 
ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, a určené na predaj ako tabakové výrobky 
oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej 
zmluvy, ktoré sú oslobodené od povinnosti označovania kontrolnou známkou v súlade s § 9 ods. 12 
zákona v znení účinnom do 19. apríla 2019 a boli vyrobené pred 20. májom 2019 možno predávať do 
19. mája 2020. 

 Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku dodané na paluby lietadiel oslobodené 
od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu, ktoré sú oslobodené od povinnosti 
označovania kontrolnou známkou v súlade s § 9 ods. 12 zákona v znení účinnom do 19. apríla 2019 a boli 
vyrobené pred 20. májom 2019 možno dodávať do 19. mája 2020. 

 Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet 
a spotrebiteľského balenia tabaku určených na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na 
palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré 
bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore 
medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné 
cieľové letisko je v inom členskom štáte, a určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, 



a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy v súlade s § 9 
ods. 12 zákona v znení účinnom od 20. apríla 2019 možno od 15. júla 2019. 

 Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet 
a spotrebiteľského balenia tabaku dodaných na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na 
spotrebu cestujúcimi počas letu v súlade s § 9 ods. 12 zákona v znení účinnom od 20. apríla 2019 možno 
od 15. júla 2019. 

 
Odkazy k jednotlivým zákonom : 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/89/20190420 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/106/20190420 
 
 
V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 89/2016 Z. z. dávame do pozornosti, že  dňom 20. mája 2020 sa zakazuje uvádzať 
na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú charakteristické arómy a to v súlade s 
§ 5 ods. 1 a 3 zákona č. 89/2016 Z. z. 
 
Kontrolu nad dodržiavaním povinností podľa § 5 ods. 1 v spojení s § 21 ods. 2 ods. zákona   č. 89/2016 Z. z. vo 
vzťahu k zákazu uvádzania na trh pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú 
charakteristické arómy vykonáva v súlade s § 20 ods. 10 zákona č. 89/2016 Z. z. v znení účinnom od 20. mája 
2020 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.  
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