
 
                                                                               
 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

7/SPD/2022/IM 
 

Postup pri preprave vína, medziproduktu a piva z iného členského štátu EÚ   
na daňové územie na podnikateľské účely.  

 
aktualizácia k 28.12.2022 

 
             Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu o postupe registrácie a oznamovacej povinnosti pri 
nákupe a preprave alkoholického nápoja, ktorým je víno, medziprodukt a pivo, z iného členského štátu EÚ na daňové 
územie (SR) 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."). 
  
Víno, medziprodukt a pivo je možné na podnikateľské účely prepraviť z iného členského štátu EÚ na daňové územie 
(SR) buď so spotrebnou daňou (režim mimo pozastavenia dane), alebo bez spotrebnej dane (režim pozastavenia 
dane). 
 
 Preprava vína, medziproduktu a piva mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely (§ 26 zákona      

č. 530/2011 Z. z.) do 12. februára 2023. 

 
           Ak sa alkoholický nápoj (víno, medziprodukt a pivo) uvedený do daňového voľného obehu (je zaplatená 
spotrebná daň) v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť 
na daňovom území a to dňom prevzatia alkoholického nápoja na tomto území. Na účely tohto zákona sa 
alkoholickým nápojom určeným na podnikateľské účely rozumie jeho dodanie na iné účely ako na súkromné účely (§ 
28 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.). Platiteľom dane je osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) alkoholického nápoja. 
 
Príjemca (odberateľ) alkoholického nápoja je povinný pred prevzatím: 
 

 oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej 

nomenklatúry alkoholického nápoja, ktorý chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa alkoholického 

nápoja, 

 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného alkoholického nápoja, 

Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do troch 
pracovných dní od prevzatia a v rovnakej lehote zaplatiť daň. To sa netýka daňových subjektov - prevádzkovateľ 
daňového skladu, oprávnený príjemca, ktoré podávajú daňové priznanie najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom im vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote zaplatia daň. 
 
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa predchádzajúceho odseku, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia 
alkoholického nápoja na daňové územie, alebo dňom použitia alkoholického nápoja na daňovom území, ak deň 
prepravenia alkoholického nápoja na daňové územie nie je známy. Platiteľom dane je osoba, ktorá alkoholický nápoj 
pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá alkoholický nápoj ako prvá použila. Platiteľ dane 
je povinný do piatich pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa 
sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia alkoholického nápoja, a to 

a) colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, 

b) Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-530/znenie-20151101#f7040699
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-530/znenie-20151101#f7040699


 
 

Víno 
 

 Tiché víno, tichý fermentovaný nápoj 

Pri preprave iba tichého vína alebo tichého fermentovaného nápoja sa postupuje podľa osobitnej úpravy pre tiché 
víno (§ 63 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.), alebo osobitnej úpravy pre tichý fermentovaný nápoj (§ 63a zákona č. 
530/2011 Z. z.). To znamená, že ak sa tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj, uvedené do daňového voľného 
obehu v inom členskom štáte prepravia na daňové územie na podnikateľské účely, na účely tohto zákona sa považujú 
za uvedené do daňového voľného obehu aj na daňovom území SR. 
  
V uvedenom prípade príjemcovi (odberateľovi) na daňovom území nevzniká žiadna registračná ani oznamovacia 
povinnosť. Prepravu sprevádza druhý a tretí diel zjednodušeného  sprievodného  dokumentu (§ 26 a 27 zákona č. 
530/2011 Z. z.). Colný úrad však v tomto prípade potvrdí iba prevzatie vína odberateľom (príjemcom) podľa 
ustanovenia § 27 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z., t. j. colný úrad potvrdí prevzatie tichého vína alebo tichého 
fermentovaného nápoja na zjednodušenom sprievodnom dokumente v prípade, ak to odosielateľ (dodávateľ) 
požaduje. 
 
Platiteľovi dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja ale nie aj  
zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno 
alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje (§ 12 ods. 7 zákona č. 530/2011Z. z.). 
 

 Šumivé víno, šumivý fermentovaný nápoj 

Pri preprave šumivého vína a šumivého fermentovaného nápoja sa postupuje v zmysle ustanovenia § 26 zákona č. 
530/2011 Z. z., to znamená, že príjemcovi (odberateľovi) vzniká voči správcovi dane (colnému úradu) 
oznamovacia a daňová povinnosť (podľa písm. A. tohto postupu). Prepravu sprevádza druhý a tretí diel 
zjednodušeného sprievodného  dokumentu (§ 26 a 27 zákona č. 530/2011 Z. z.). Ak to odosielateľ (dodávateľ) 
požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane (v príslušnej časti tretieho 
dielu zjednodušeného sprievodného  dokumentu), ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob 
vysporiadania dane.  

Zároveň je potrebné zo strany príjemcu (odberateľa) zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na 
množstvo odoberaného alkoholického nápoja. 
 
 

Medziprodukt, pivo 
 
Pri preprave medziproduktu alebo piva sa postupuje obdobne v zmysle ustanovenia § 26 citovaného zákona, to 
znamená, že príjemcovi (odberateľovi) vzniká voči správcovi dane (colnému úradu) oznamovacia povinnosť, 
povinnosť zložiť zábezpeku a daňová povinnosť (podľa písm. A. tohto postupu). Prepravu sprevádza druhý a tretí 
diel zjednodušeného  sprievodného  dokumentu (§ 26 a 27 zákona č. 530/2011 Z. z.). Ak to odosielateľ (dodávateľ) 
požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane (v príslušnej časti tretieho 
dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu), ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob 
vysporiadania dane.   
 
Preprava tovaru z iného členského štátu EÚ mimo pozastavenia dane na daňové územie (SR) aj vzor 
„Zjednodušeného sprievodného dokumentu“ sú vysvetlené na webovom sídle finančnej správy. 
 
 
 
Na povinnosť oznámenia prijatia alkoholického nápoja (šumivého vína, šumivého fermentovaného nápoja, 
medziproduktu a piva) colnému úradu nie je ustanovené štruktúrované tlačivo. Príjemca (odberateľ) 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“. 
 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/spotrebne-dane/preprava-tovaru-podliehaju
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
http://www.slovensko.sk/


 
 

 
 Postup pri preprave vína, medziproduktu a piva mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely             

od 13. februára 2023. 
 
 
            Schváleným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať alkoholický nápoj 
uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie 
prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely“). Schváleným príjemcom je aj osoba na území iného 
členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať alkoholický nápoj uvedený 
do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Osoba, ktorá chce byť 
schváleným príjemcom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať 
alkoholický nápoj na podnikateľské účely. (§ 26a ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.). 
 
 
Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 prijímať alkoholický nápoj (tiché víno, tichý 
fermentovaný nápoj, šumivé víno, šumivý fermentovaný nápoj, medziprodukt a pivo) uvedený do daňového 
voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, musí najneskôr do            
31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské 
účely. Žiadosť o registráciu schváleného príjemcu 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 prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely musí obsahovať okrem 
údajov podľa osobitného predpisu (§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších 
predpisov) 
 
       a) obchodný názov prijímaného alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry 
, 
       b) údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja prijímaného v daňovom voľnom obehu v   
           príslušnej meracej jednotke. 
 
 
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: 
 
 
V súlade s § 76g zákona č. 530/2011 Z. z. je možné najneskôr do 31. decembra 2023 pri prepravách alkoholického 
nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 
2023 postupovať aj podľa znenia dotknutých zákonov účinných do 12. februára 2023, t. j. preprava môže byť ešte 
do 31. decembra 2023 uskutočnená so zjednodušeným sprievodným dokumentom vyhotoveným v listinnej 
podobe. 
 
 

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/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/spotrebne-dane


 
 

 Preprava vína, medziproduktu a piva v pozastavení dane na podnikateľské účely na území Európskej 

únie  (§ 18 zákona č. 530/2011 Z. z.). 

 
             Preprava uvedeného alkoholického nápoja, ktorým je víno, medziprodukt a pivo v režime pozastavenia dane 
znamená, že ešte nebola za uvedené alkoholické nápoje zaplatená spotrebná daň (v inom členskom štáte EÚ). 
Spotrebnú daň zaplatí príjemca (odberateľ) na daňovom území (SR) pri uvedení alkoholického nápoja do daňového 
voľného obehu.  

Uplatnenie tohto režimu pri preprave alkoholického nápoja z iného členského štátu EÚ na daňové územie podlieha 
registračnej povinnosti, zloženiu zábezpeky, daňovej povinnosti a kontrole pri preprave tovaru. 
 
Pre tento režim však musí byť odosielateľ aj príjemca registrovaným subjektom - v prípade odosielateľa registrovaným 
odosielateľom resp. daňovým skladom, v prípade príjemcu oprávneným príjemcom resp. daňovým skladom (§ 18 
ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.). 
 
Pre registráciu oprávneného príjemcu platia ustanovenia § 19 zákona č. 530/2011 Z. z. (žiadosť, prílohy k žiadosti, 
splnenie podmienok žiadateľom) v spojení s inými paragrafmi (§ 16 zloženie zábezpeky, § 10 vznik daňovej 
povinnosti, § 18 preprava a iné). 
 
Pre registráciu daňového skladu platia ustanovenia § 14 a § 15 (žiadosť, prílohy k žiadosti, splnenie podmienok 
žiadateľom) v spojení s § 10, §16, § 18, § 62, § 68 a iné časti zákona č. 530/2011 Z. z. 
 
Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane na území Európskej únie je možné uskutočniť 
len na základe elektronického sprievodného 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. 
 
Spôsob registrácie a štruktúrované tlačivo potrebné k registrácii (pre daňový sklad, oprávneného príjemcu) „ŽIADOSŤ 
O REGISTRÁCIU, VYDANIE POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE  
REGISTRÁCIE A POVOLENIA NA SPOTREVBÚ DAŇ“  je podrobnejšie opísané na webovom sídle finančnej správy 
v informačnom materiály v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to č. 
2/SPD/2022/IM. 
 
Preprava tovaru z iného členského štátu EÚ v pozastavení dane na daňové územie (SR) je vysvetlená na webovom 
sídle finančnej správy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovalo:    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
           Centrum komunikácie a podpory 
                        Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
                        Jún 2022 
                        December 2022 
 
 

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/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/elektronicky-system-emcs#PrepravaPozastavDaneOslobSPD
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/elektronicky-system-emcs#PrepravaPozastavDaneOslobSPD

