
                                                                               

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

8/SPD/2019/IM 
 

Informácia k vyplneniu formulárov „Oznámenie o výrobe destilátu“ a „Daňové 
priznanie k spotrebnej dani z liehu“ súkromným výrobcom destilátu, spôsoby ich 

podania a platba spotrebnej dane. 
 

aktualizácia k 20.04.2022 
 
 

         Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k formulárom „Oznámenie o výrobe destilátu“                   
a „Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu“ a to k 
 

 ich vyplneniu,  
 spôsobu podania (doručenia) colnému úradu, 
 samotnej platbe spotrebnej dane z liehu (destilátu),   

 
pri súkromnej výrobe destilátu (ďalej len „SVD“) v zmysle § 49a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z 
alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“). 
 
 
1.) Oznámenie o výrobe destilátu: 
 
 
Na základe Oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/7106/2019-732 súkromný výrobca destilátu pri podávaní 
Oznámenia o výrobe destilátu pri SVD použije Vzor Oznámenia o výrobe destilátu, ktorý je prílohou vyhlášky 
Ministerstva financií SR č. 108/2019 Z. z. 
Nájdete ho aj v Zozname záväzných alebo odporúčaných vzorov tlačív zverejnenom na webovom sídle finančnej 
správy v časti „Správa spotrebných daní – Spotrebná daň z liehu“.  
 

1.a) Postup vyplnenia: 
 

 číselné údaje sa zarovnávajú vpravo 
 ostatné údaje (meno, adresa...) sa píšu zľava 
 nevyplnené riadky (napr. titul) sa nechávajú prázdne 
 údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (A, B, C, D ..., 0,1,2,3,4...) ručne, písacím strojom alebo ako 

výstup z PC do tlačiarne 
 vypĺňa sa čiernou alebo tmavomodrou farbou. 
 Evidenčné číslo súkromného výrobcu destilátu je číslo pridelené colným úradom v zmysle § 49a ods. 

2 zákona č. 530/2011 Z. z. (12 miestne). 
 Dátum začatia / Dátum ukončenia výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja. V zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 
neskorších predpisov, dni pracovného pokoja definuje § 2 a sú to štátne sviatky  (napr. 1.1., 5. 7., ...), 
nedele a ďalšie dni pracovného pokoja (napr. 6. 1., 1. 5., 24. 12., ...). 

 Colný úrad je úrad miestne príslušný podľa miesta trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu.  
 
 
 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/108/20190501_4966748-2.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv


Vzor vyplneného Oznámenia o výrobe destilátu:  

Orientačný príklad: Fyzická osoba (súkromný výrobca destilátu) Ján Janko chce vyrobiť destilát z 200 l kvasu  
(marhule) v dňoch 13. - 14. 05. 2019 v mieste svojho trvalého pobytu. Najneskôr tri pracovné dni pred dátumom 
výroby destilátu zašle nasledovné oznámenie svojmu miestne príslušnému správcovi spotrebnej dane (colnému 
úradu): 
 

 
 
 
 



1.b) Spôsoby podania: 
 
Na súkromného výrobcu destilátu (fyzickú osobu) sa nevzťahuje povinnosť doručovať podania finančnej správe 
elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z .z. - daňový poriadok v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z .z.). Týmto však nie je vylúčená možnosť ich doručenia elektronicky. 
 
Oznámenie o výrobe destilátu je možné  
 

 zaslať poštou v listinnej forme miestne príslušnému správcovi dane (colnému úradu), 
 

 alebo doručiť osobne v listinnej forme miestne príslušnému správcovi dane (colnému úradu), 
 

 alebo doručiť elektronicky v súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. cez webové sídlo finančnej 
správy v prípade, že máte vykonanú autorizáciu na elektronickú komunikáciu s colným úradom (oblasť 
SPD).  
Bližšie informácie k registrácii a autorizácii nájdete na webovom sídle finančnej správy.  
Postup je nasledovný: Prihlásený autorizovaný používateľ v Osobnej internetovej zóne v „Katalógu 
formulárov“ v časti „Podanie pre FS - Správa spotrebných daní“ vyberie, vyplní, dá kontrolovať, podpíše   
a odošle elektronický formulár „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ a postupuje v zmysle 
informačného materiálu č. 1/SPD/2020/IM zverejneného na webovom sídle finančnej správy. Vyplnený 
vzor Oznámenia o výrobe destilátu priloží k formuláru všeobecného podania ako prílohu. 

 
 
 
 
2.) Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu: 
 
Na základe Oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/7321/2019-732 súkromný výrobca destilátu pri podávaní 
daňového priznania k spotrebnej dani z liehu pri SVD použije vzor daňového priznania uvedený v prílohe č. 1 
vyhlášky Ministerstva financií SR č.118/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných 
daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.  
 
 

2.a) Postup vyplnenia:  
 

 číselné údaje sa zarovnávajú vpravo 
 

 ostatné údaje (meno, adresa...) sa píšu zľava 
 

 nevyplnené riadky sa nechávajú prázdne 
 

 údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (A, B, C, D ..., 0,1,2,3,4...) ručne, písacím strojom alebo ako 
výstup z PC do tlačiarne 

 
 vypĺňa sa čiernou alebo tmavomodrou farbou. 

 
 
Samotné vyplnenie vychádza z  Poučenia na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu 
súkromným výrobcom destilátu (príloha k oznámeniu č. MF/7321/2019-732). Vypĺňajú sa iba príslušné kolónky na 
strane č. 1 a 4 daňového priznania. Ostatné kolónky zostávajú prázdne. 
 
 
Na prvej strane tlačiva daňového priznania vyplníte údaje nasledovne: 
 

 Súkromný výrobca destilátu vypĺňa príslušné kolónky na strane č. 1 a 4 daňového priznania. 
Ostatné kolónky zostávajú prázdne. 

 
 
 

https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2022/2022.04.14_001_SPD_2020_IM_Form_vseob_pod_SPD.pdf
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2012/118/20120401_3873997-2.pdf


 V kolónke „Colný úrad“ uvediete číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému podáva 
daňové priznanie: 

 
5100 Colný úrad Banská Bystrica, 
5200 Colný úrad Bratislava, 
5300 Colný úrad Michalovce, 
5600 Colný úrad Košice, 
5800 Colný úrad Trnava, 
6000 Colný úrad Žilina, 
6100 Colný úrad Nitra, 
6200 Colný úrad Prešov, 
6600 Colný úrad Trenčín. 
 

 V kolónke „Daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie“ označíte 
symbolom „x“ políčko daňové priznanie. 

 
 V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvediete deň, mesiac a rok prvého uvoľnenia uzáver 

destilačného zariadenia colným úradom v príslušnom kalendárnom roku, t. j. deň vzniku 
daňovej povinnosti. Údaje uvediete napríklad za deň v tvare 01 alebo 31, mesiace v tvare 01 
alebo 12 a za roky napríklad v tvare 19 alebo 99. 

 
 V kolónke „Evidenčné číslo pre daň z liehu (EČSPDLH)/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvediete 

evidenčné číslo, ktoré Vám bolo pridelené colným úradom pri zaradení do evidencie 
súkromných výrobcov destilátu (12 miestne). 

 
 V kolónke „Platiteľ dane z liehu/žiadateľ o vrátenie dane z liehu“ uvediete svoje meno, 

priezvisko a adresu trvalého pobytu. Tiež uvediete telefónne číslo, faxové číslo alebo e-
mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže so súkromným 
výrobcom destilátu skontaktovať. Vyplníte kolónku dátum a podpisom ako súkromný výrobca 
destilátu vyhlasujete, že všetky údaje sú správne a úplné a že ste si vedomý dôsledkov spojených 
s uvedením nepravdivých údajov. 

 
 V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové 

priznanie/dodatočné daňové priznanie“ uvediete meno a priezvisko osoby, ktorú ste na základe 
plnomocenstva poveril vypracovať daňové priznanie. Tiež uvediete telefónne číslo, faxové číslo 
alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže s osobou, 
ktorá daňové priznanie vypracovala skontaktovať. 

 
 
Na štvrtej strane tlačiva daňového priznania vyplníte údaje nasledovne: 
 

 V kolónke „EČSPDLH/IČO/RČ“ uvediete evidenčné číslo, ktoré Vám bolo pridelené colným 
úradom pri zaradení do evidencie súkromných výrobcov destilátu (12 miestne). 

 
 V kolónke „Výsledná daň (+) v eurách“ uvediete daň v eurách. Daň vypočíta ako súčin zníženej 

sadzby dane (5,40 €/l a.) a celkového množstva liehu, ktoré je oprávnený vyrobiť (t. j. 25 l a.). 
Výsledná daň je 135 eur. 

 
 V kolónke „Slovom v eurách“ uvediete výslednú daň slovom a vypíšete „stotridsaťpäť eur“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzor  vyplneného Daňového priznania k spotrebnej dani z liehu v listinnej forme (na základe vzorového 
vyplneného Oznámenia o výrobe destilátu z bodu 1.a):   
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
Podobným spôsobom bude vyplnený aj formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu v elektronickej 
forme z Katalógu elektronických formulárov zverejnených na webovom sídle finančnej správy alebo v Katalógu 
formulárov po prihlásení sa do Osobnej internetovej zóny cez webové sídlo finančnej správy. 
 
Výstrahy elektronického systému objavujúce sa pri vypĺňaní štvrtej strany daňového priznania a upozorňujúce na 
chyby vo formulári nemajú vplyv na elektronický podpis (resp. vytlačenie) daňového priznania a jeho korektné 
odoslanie (resp. osobné alebo poštové doručenie). 
 
 

2.b) Spôsoby podania: 
 
Na súkromného výrobcu destilátu (fyzickú osobu) sa nevzťahuje povinnosť doručovať podania finančnej správe 
elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z .z.. Týmto však nie je vylúčená možnosť ich 
doručenia elektronicky. 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu je možné  
 

 zaslať poštou v listinnej forme miestne príslušnému správcovi dane (colnému úradu), 
 alebo doručiť osobne v listinnej forme miestne príslušnému správcovi dane (colnému úradu), 
 alebo doručiť elektronicky v súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. cez webové sídlo finančnej 

správy v prípade, že máte vykonanú autorizáciu na elektronickú komunikáciu s colným úradom (oblasť 
SPD).  
Bližšie informácie nájdete na webovom sídle finančnej správy.  
Postup je nasledovný: Prihlásený autorizovaný používateľ v Osobnej internetovej zóne v „Katalógu 
formulárov“ v časti v časti „Spotrebná daň z liehu“ vyberie, vyplní, dá kontrolovať, podpíše a odošle 
elektronický formulár „Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu“. 
 

 
2.c) Platba spotrebnej dane: 

 
V zmysle § 49a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. súkromný výrobca destilátu je povinný podať daňové priznanie 
najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň. 
 
Súkromný výrobca destilátu je povinný platbu dane poukazovanú colnému úradu označiť v zmysle Vyhlášky           
MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. 
 

 Platba dane bezhotovostným prevodom z účtu súkromného výrobcu destilátu na účet správcu dane, 
ktorým je  colný úrad, sa označí  
a) číslom účtu súkromného výrobcu destilátu, z ktorého sa platba dane uhrádza, 
b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu 
príslušným správcom dane podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
c) variabilným symbolom, 
d) sumou platby dane v eurách a eurocentoch, 
e) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné. 
 
 

 Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku vyššie okrem čísla účtu 
súkromného výrobcu destilátu podľa písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a 
adresa trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu. 

 
 
V oboch prípadoch (spôsoboch platby) platí: 
 
 Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane obsahuje 16 číslic a skladá sa z predčíslia označujúceho druh dane 

(6 číslic), zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (10 číslic) a z identifikačného kódu 
Štátnej pokladnice: 

 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.187.html
https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane


 

5XXXXX - 8XXXXXXXXX / 8180 

predčíslie označujúce druh dane  základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD)  kód Štátnej pokladnice 

 
Predčíslie označujúce druh dane je pri spotrebnej dani z liehu (destilátu): 500021  
Základné číslo účtu označujúce daňový subjekt je osobný účet daňovníka, ak ho má súkromný výrobca 
destilátu pridelený zo strany Finančného riaditeľstva SR (daňového úradu). Ak ho nemá pridelený, použije sa 
číslo 8091292315. 
Identifikačný kód Štátnej pokladnice je: 8180 
 
Číslo účtu je potom nasledovné: 500021-8091292315/8180, v tvare IBAN: SK82 8180 5000 2180 9129 2315. 
 
 
 Tvorba variabilného symbolu vychádza z prílohy č. 2 k vyhláške č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania    

platby dane. Použije sa desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, kde 
- SD označuje druh spotrebnej dane, pre lieh je to: 30 
- DS označuje druh daňového subjektu, pre súkromného výrobcu destilátu je to: 15 
- RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti 
- MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti (01, 02 ...12) 
- DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na 
prvom mieste nula. 

 
Pre vzor vyplneného (písomne v listinnej forme aj v elektronickej forme z bodu 2.a) Daňového priznania                         
k spotrebnej dani z liehu (na základe vzorového vyplneného Oznámenia o výrobe destilátu z bodu 1.a) je variabilný 
symbol:  3015190513. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
                            Centrum komunikácie a podpory 

Centrum podpory pre clo a spotrebné dane  
Máj 2019 
August 2020 
Apríl 2022 


