
NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV 

Dňa 15. novembra 2016 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 296/2016 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 296/2016 Z. z."). Zákon č. 296/2016 Z. z. nadobudol účinnosť 15. decembra 2016, 
okrem článkov a bodov uvedených v článku III, ktoré nadobudli účinnosť neskôr. 

Dňa 11. októbra 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 269/2017 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, 
ktorý v bode 59. a 60. novelizoval ustanovenie § 44v ods. 6 a ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.").   

Podľa článku III zákona č. 296/2016 Z. z., článok I body 2 až 4 a bod 18 § 44v nadobúdajú účinnosť 1. februára 

2019. 

Stručná informácia k niektorým zmenám a doplneniam zákona č. 106/2004 Z. z. o účinného od 1. februára 
2019. 

S účinnosťou od 1. februára 2019 sa zvyšuje sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a to nasledovne: 

❖ Sadzba dane z cigariet: 

1. špecifická časť: cigarety 64,10 eur/1 000 kusov 

2. percentuálna časť: 23 % z ceny cigariet. 

❖ Minimálna sadzba dane z cigariet sa stanovuje vo výške 100,10 eura/1 000 kusov. 

❖ Sadzba dane z cigár, cigariek a tabaku sa stanovuje vo výške 76,70 eura/kg. 

❖ Sadzba dane z tabakovej suroviny a bezdymového tabakového výrobku sa stanovuje vo výške sadzby 
dane z tabaku, teda 76,70 eura/kg. 

❖ 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 (kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je 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 (kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „F") 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, ktoré je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje 
spotrebiteľské balenia cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 
2019 (kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „F"), 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.  

❖ 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 označené kontrolnou známkou, na ktorej je 
znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B", 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. 

❖ 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 označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby 
spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B", 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. 

 
❖ Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení bezdymového tabakového 

výrobku je od 1. februára 2019 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C". 

❖ Táto informácia má informatívny charakter. Právne záväzné zmeny a doplnenia zákona č. 106/2004 Z. z. 
sú uvedené v zákone č. 296/2016 Z. z. vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  
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