
                                                                               

 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

                                                                 3/SPD/2020/IM 

Informácia k postupu pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia 
spotrebnej dane z daňového územia na územie iného členského štátu EÚ na 

podnikateľské účely. 
 

aktualizácia k 22.12.2022 
 

          Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje súhrnnú informáciu k povinnostiam a podmienkam pri preprave 
alkoholického nápoja z daňového územia (Slovenská republika) na územie iného členského štátu EÚ v daňovom 
voľnom obehu na podnikateľské účely. 

             Uvedenú problematiku upravuje zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“). Na účely tohto zákona sa alkoholickým nápojom 
rozumie 

a) lieh, 
b) víno (tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj, šumivý fermentovaný nápoj), 
c) medziprodukt, 
d) pivo. 

 
 Postup pri preprave alkoholického nápoja z daňového územia na územie iného členského štátu EÚ          

do 12. februára 2023. 
 
Ak sa má alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu (bola zaplatená spotrebná daň) na daňovom 
území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť 
zjednodušený sprievodný dokument (§ 27 zákona č. 530/2011 Z. z.). Zjednodušený sprievodný dokument sa 
vyhotovuje v troch vyhotoveniach. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza 
prepravovaný alkoholický nápoj do iného členského štátu. Po prijatí alkoholického nápoja, druhý diel si ponechá 
odberateľ a zároveň potvrdí prijatie tretieho dielu v príslušnej časti sprievodného dokumentu, ktorý následne odošle 
odosielateľovi na daňovom území. Vzor zjednodušeného sprievodného dokumentu aj s vysvetlením na jeho 
vypísanie je uverejnený v Nariadení Komisie (EHS) č. 3649/92. 

Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako 
zjednodušený sprievodný dokument. Takýto doklad musí byť  označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument 
(tovar podliehajúci spotrebnej dane) na účely kontroly spotrebnej dane“. 

 
Odosielateľ (dodávateľ) alkoholického nápoja (lieh, šumivé víno, šumivý fermentovaný nápoj, medziprodukt a pivo) 
je povinný pred uskutočnením dodávky podať miestne príslušnému colnému úradu oznámenie, v ktorom 
uvedie: 
- svoje identifikačné údaje, 
- množstvo, obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry alkoholického 

nápoja, 
- identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja (§ 26 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992R3649&rid=2
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Na povinnosť oznámenia odoslania alkoholického nápoja colnému úradu nie je ustanovené štruktúrované tlačivo. 
Odosielateľ (dodávateľ) použije na oznámenie v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom webového sídla 
finančnej správy formulár „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ a postupuje v zmysle informácie 
uverejnenej v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to v informačnom 
materiáli č. 1/SPD/2020/IM, alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) 
formulárom „VŠEOBECNÉ PODANIE - COLNÝ ÚRAD“. 
 
Vyššie uvedená oznamovacia  povinnosť sa nevzťahuje na odoslanie alkoholického nápoja ktorým je tiché víno 
a tichý fermentovaný nápoj ( § 63 ods. 6 a 63a zákona č. 530/2011 Z. z.). 
 

 
 Postup pri preprave alkoholického nápoja z daňového územia na územie iného členského štátu EÚ    

od 13. februára 2023. 
 
Schváleným odosielateľom je osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 26 odosiela 
alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely 
(§ 2 ods. 1 písm. k zákona č. 530/2011 Z. z.). 
 
Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom a od 13. februára 2023 odosielať alkoholický nápoj uvedený do 
daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, musí najneskôr do 31. 
decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské 
účely. Žiadosť o registráciu schváleného odosielateľa sa podáva štruktúrovaným tlačivom „ŽIADOSŤ 
O REGISTRÁCIU, VYDANIE POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE  
REGISTRÁCIE A POVOLENIA NA SPOTREVBÚ DAŇ“ z Osobnej internetovej zóny prístupnej na webovom sídle 
finančnej správy. Bližšie informácie nájdete v informačnom materiály uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym 
daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to č. 2/SPD/2022/IM.  
 
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely musí obsahovať 
okrem údajov podľa osobitného predpisu ( § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.)  

a) obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry, 
b) údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja odosielaného v daňovom voľnom obehu 

v príslušnej  meracej jednotke. 
 
Elektronický systém EMCS ( (Excise Movement and Control System) je celoeurópsky elektronický systém určený 
na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v 
režime pozastavenia dane. Od 13. februára 2023 sa bude uvedený systém používať aj na monitorovanie prepravy 
tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného 
členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu. 
 
Postup pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely upravuje § 27 zákona 
č. 530/2011 Z. z. Prepravu alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely je možné 
uskutočniť len na základe elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu vyhotoveného 
prostredníctvom elektronického systému EMCS.  
 
Podrobné informácie k systému EMCS (podmienky pre získanie prístupu, technické vybavenie, podpisovanie 
správ v elektronickej komunikácií, postup v prípade nedostupnosti systému EMCS) nájdete v informačnom 
materiály uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to č. 
1/SPD/2022/IM. 
 
 
 Prechodné ustanovenia podľa § 76g k úpravám účinným od 13. februára 2023 
 
Osoba, ktoré chce prepravovať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na podnikateľské účely 
podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 2023, môže postupovať podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 
najneskôr do 31. decembra 2023. 
 

https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/spotrebne-dane
http://www.slovensko.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/spotrebne-dane
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/spotrebne-dane
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2022/2022.04.19_002_SPD_2022_IM_Info_formSPD.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/spotrebne-dane
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2022/2022.12.13_1_SPD_2022_IM_EMCS.pdf
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Na prepravu alkoholického nápoja  podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 2023 je možné použiť 
zjednodušený sprievodný dokument vyhotovený podľa § 27 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr 
do 31. decembra 2023.  
 
 
Odosielateľ (dodávateľ)/schválený odosielateľ alkoholického nápoja (lieh, šumivé víno, šumivý fermentovaný 
nápoj, medziprodukt a pivo), ktorý odoslal alkoholický nápoj v daňovom voľnom obehu do inej členskej krajiny si 
môže podľa  príslušných ustanovení § 13 zákona č. 530/2011 Z. z. požiadať o vrátenie dane z preukázateľne 
zdaneného alkoholického nápoja na daňovom území. Daň je možné vrátiť do štyroch rokov od konca 
kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.  
 
Na alkoholický nápoj ktorým je tiché víno a tichý fermentovaný nápoj, nie je možné si uplatniť vrátenie dane, 
nakoľko na tiché víno a tichý fermentovaný nápoj je ustanovená sadzba spotrebnej dane 0 %. 

 
 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
                         Centrum komunikácie a podpory          
                   Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
                         August 2020 
                         Apríl 2022 
                         December 2022 


