
Informácia k novele zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholického nápoja 

 

Dňa 14. decembra 2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 352/2018 Z. z. 
z 29. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 
z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 352/2018 Z. z."). Zákon č. 352/2018 Z. 
z. nadobúda účinnosť 1. januára 2019, okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. b) až d), ktorý 
nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 až 9 a 11 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019, a 
čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a bodov 5, 6, 15, 16, 21, 22, 23, 26 až 31 a 33, ktoré nadobúdajú 
účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné 
riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného 
v § 6 ods. 1 písm. a)      a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. 

 
S účinnosťou od 1. mája 2019 sa zákonom č. 352/2018 Z. z. ruší oslobodenie alkoholického nápoja 

od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov a na výrobu macerátov 
a extraktov určených na výrobu výživových doplnkov. Od 1. mája 2019 nebude možné vyrábať výživové 
doplnky v užívateľskom podniku z alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 
ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. a výživové doplnky sa nebudú považovať za 
výrobky obsahujúce lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. b) prvý bod zákona č. 
530/2011 Z. z., čo sa okrem výrobcov výživových doplnkov dotkne aj podnikateľských subjektov, ktoré výživové 
doplnky prepravujú v daňovom voľnom obehu alebo dovážajú na daňové územie.  

 
Výživovým doplnkom sa na účely zákona č. 530/2011 Z. z. rozumie potravina s obsahom alkoholického 

nápoja. 
 
S účinnosťou od 1. mája 2019 sa ustanovením § 15a zákona č. 530/2011 Z. z. zavádza nový typ 

daňového subjektu, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.  
 
Predmetná úprava sa nevzťahuje: 
 

 na prevádzkovateľa daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie 
daňového skladu podľa § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. a ktorý chce vyrábať výživové doplnky 

 na osobu, ktorá chce používať na výrobu extraktov a macerátov a na výrobu výživových 
doplnkov iba zdanený alkoholický nápoj. 

 
V daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov je na základe povolenia možné v pozastavení dane: 

 

 prijímať alkoholický nápoj 

 vyrábať maceráty a extrakty určené na výrobu výživových doplnkov 

 vyrábať výživové doplnky. 
 

  Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov môže maceráty a extrakty určené           
na výrobu výživových doplnkov: 

 

 dodať užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo    
§ 65 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom  od 1. mája 2019 

 použiť na výrobu výživových doplnkov. 
 

Odosielať maceráty a extrakty určené na výrobu výživových doplnkov resp. výživové doplnky 
v pozastavení dane nie je prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov oprávnený.  

 
Osoba, ktorá bude od 1. mája 2019 výživové doplnky uvedené do daňového voľného obehu v inom 

členskom štáte prepravovať na daňové územie na podnikateľské účely, musí byť zaradená do evidencie 



príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. Na prepravu výživových doplnkov 
mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely sa budú od 1. mája 2019 vzťahovať ustanovenia § 26 zákona                  
č. 530/2011 Z. z.  

 
Osoba, ktorá bude od 1. mája 2019 v rámci podnikania výživové doplnky dovážať z územia tretieho 

štátu a uvádzať ich do daňového voľného obehu na daňovom území, má povinnosť byť zaradená do evidencie 
dovozcov spotrebiteľského balenia liehu podľa § 52 zákona č. 530/2011 Z. z. 

 
Ak sa výživový doplnok, na výrobu ktorého bol použitý alkoholický nápoj, ktorým je lieh, nachádza 

v spotrebiteľskom balení liehu, povinnosť označovať toto spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou podľa   
§ 51 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. sa naň nevzťahuje. Na osobu, ktorá bude od 1. mája 2019 vyrábať 
výživové doplnky alebo predávať len výživové doplnky sa nevzťahujú ustanovenia § 54 ods. 1 až 22 zákona                               
č. 530/2011 Z. z. 

 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019 
 
Osoba, ktorá chce od 1. mája 2019 v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj      

na výrobu macerátov a extraktov a na výrobu výživových doplnkov, musí písomne požiadať colný úrad 
o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, 
pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr                       
do 28. februára 2019. Obsah žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu      
na výrobu výživových doplnkov a podmienky, ktoré musí spĺňať žiadateľ o registráciu a vydanie povolenia             
na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov sú uvedené v § 76d ods. 1 až 3 zákona          
č. 530/2011 Z. z. 

 
Povinnosť písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového 

skladu na výrobu výživových doplnkov sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je užívateľským podnikom podľa     
§ 9 zákona č. 530/2011 Z. z. a používa alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 
60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom do 30. apríla 2019 na výrobu             
a prípravu výživových doplnkov a chce v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj              
na výrobu výživových doplnkov. Colný úrad k 30. aprílu 2019 odníme odberný poukaz vydaný podľa § 9 
zákona č. 530/2011 Z. z. a vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov; to neplatí, ak sa 
uplatní postup podľa § 15a ods. 6 tretej vety zákona č. 530/2011 Z. z.  

 
Ak osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 zákona č. 530/2011 Z. z. požiada colný úrad               

o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a k 30. aprílu 2019 
bude mať zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa 
§ 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom                               
do 30. apríla 2019, tento alkoholický nápoj sa bude považovať za alkoholický nápoj oslobodený od dane do dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu 
výživových doplnkov; takýto alkoholický nápoj sa ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
považuje za alkoholický nápoj v pozastavení dane.  

 
Ak osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 zákona č. 530/2011 Z. z. požiada colný úrad                

o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a žiadosť o vydanie 
povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov bude zamietnutá a táto osoba 
bude mať ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti zásoby alkoholického 
nápoja oslobodeného od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 
písm. b) alebo § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom do 30. apríla 2019, je povinná z týchto 
zásob alkoholického nápoja priznať daň a podať daňové priznanie do 25. dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, a v rovnakej lehote 
zaplatiť daň.  

 



Ak má užívateľský podnik podľa § 9 zákona č. 530/2011 Z. z. vydaný odberný poukaz na použitie 
alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 
písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom do 30. apríla 2019 a použije tento alkoholický nápoj len na 
účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) zákona č. 
530/2011 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2019, nie je povinný požiadať o vydanie nového odberného poukazu.  

 
Ak osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 zákona č. 530/2011 Z. z. nepožiada colný úrad           

o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a k 30. aprílu 2019 
bude mať zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) 
alebo       § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom do 30. apríla 2019 na výrobu a prípravu 
výživových doplnkov, je povinná z týchto zásob alkoholického nápoja priznať daň a podať daňové priznanie                         
do 25. mája 2019 a v rovnakej lehote zaplatiť daň. 

 
Výživové doplnky, na výrobu ktorých bol použitý alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa      

§ 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom        
do 30. apríla 2019, je možné predávať do vypredania zásob. Osoba, ktorá má v držbe takéto výživové 
doplnky, je povinná k 30. aprílu 2019 vykonať v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov inventarizáciu zásob a inventarizačný zápis uchovať desať rokov. 

 
 
 

Táto informácia má informatívny charakter. Právne záväzné zmeny a doplnenia zákona č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov sú uvedené v zákone č. 352/2018 Z. z. 
vyhlásenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 
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