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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100,
o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu
pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia
od spotrebnej dane z liehu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 467/
2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení
zákona č. 105/2004 Z. z. ustanovuje:

(4) Normy strát liehu sa uplatňujú, ak sa pri ich
výpočte použije základ na výpočet straty liehu určený týmto výnosom a ak hodnota základu je určená z evidencie vedenej primerane podľa osobitného predpisu1), ak straty skutočne vznikli.

§1
Normy strát liehu

(5) Normy strát liehu sa neuplatňujú na straty
liehu, ktoré vznikli pri

(1) Normy strát liehu pre každý druh straty liehu
pre liehovarnícke závody okrem liehovarníckeho
závodu, ktorým je octáreň, sú uvedené v prílohe
č. 1.

a) vývoze liehu na územie tretích štátov po jeho
prepustení do príslušného colne schváleného
určenia a pridelení do colne schváleného určenia spätný vývoz,
b) dovoze liehu z územia tretích štátov, ak nie je
prepustený do príslušného colného režimu,
c) príjme liehu na sklad, ak prevzatie liehu nebolo
v súlade s osobitným predpisom2),
d) doprave, manipulácii a skladovaní liehu v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom
colnom sklade,
e) doprave spotrebiteľského balenia liehu,
f) manipulácii s liehom pri jeho výrobe, spracúvaní, doprave a pri inom nakladaní s liehom,
ktorá je v rozpore s osobitným predpisom3),

(2) Normy strát liehu pre liehovarnícky závod,
ktorým je octáreň a ostatných spracovateľov liehu
sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Pri činnostiach súvisiacich s výrobou liehu,
spracúvaním liehu, uvádzaním liehu na trh, manipuláciou s liehom a iným nakladaním s liehom, ako
aj pri výrobe vonných látok a chuťových látok,
droždia a octu možno uplatniť straty liehu vznikajúce pri

1)

a)
b)
c)
d)
e)

výrobe liehu,
spracúvaní liehu,
manipulácii s liehom,
inom nakladaní s liehom,
výrobe vonných látok, chuťových látok a droždia.

2)

3)

§ 38 až 41 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/
2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu o spôsobe vedenia evidencie.
Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z., zákon č. 467/2002 Z. z.
o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
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g) prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
h) odcudzení liehu, alebo ak strata liehu vznikne
následkom požiaru, nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci.

b)
c)

§2
Straty liehu pri výrobe liehu
d)
(1) Pri výrobe liehu možno uplatniť stratu liehu
a) rafinačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom
surového liehu použitého na rafináciu vrátane
liehu v iných surovinách použitých na rafináciu
liehu a množstvom vyrobeného rafinovaného
liehu vrátane liehu vo vedľajších produktoch,
t. j. úkvapoch, dokvapoch a pribudline,
b) rektifikačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom
liehu použitého na rektifikáciu a množstvom
vyrobeného rektifikovaného liehu vrátane liehu
vo vedľajších produktoch,
c) dehydratačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu použitého na dehydratáciu vrátane
liehu v pomocných látkach a množstvom vyrobeného bezvodého (dehydrovaného) liehu vrátane množstva liehu vo vedľajších produktoch,
d) regeneračnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu nachádzajúceho sa v roztokoch
a odpadoch, z ktorých má byť lieh získaný a množstvom vyrobeného regenerovaného liehu,
e) pri špeciálnej úprave liehu sorpčnými metódami, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu
použitým na špeciálnu úpravu liehu a množstvom
upraveného liehu.
(2) Strata pri výrobe liehu sa neuplatňuje pri
výrobe liehu priamo zo zápary alebo kvasu a ak
kontrolné liehové meradlo je umiestnené len na
konci technologického zariadenia na výrobu liehu.
§3
Straty liehu pri spracúvaní liehu
(1) Pri spracúvaní liehu možno uplatňovať stratu
liehu vznikajúcu pri

e)

(2) Stratu liehu podľa odseku 1 písm. a) nemožno uplatniť, ak sa uplatní strata liehu podľa
§ 4 ods. 1 písm. d) a naopak.
§4
Straty liehu pri manipulácii s liehom
(1) Pri manipulácii s liehom možno uplatniť stratu, ktorá vzniká pri
a) príjme alebo výdaji liehu, a to pri plnení, prečerpávaní alebo vyprázdňovaní prepravných obalov a cisterien v samostatných skladoch liehu4)
a v egalizačných staniciach5),
b) plnení do spotrebiteľského obalu a je rozdielom
medzi množstvom liehu, ktorý obsahuje výrobok určený na plnenie a súčtom jednotlivých
množstiev liehu v naplnených spotrebiteľských
obaloch,
c) príjme a výdaji liehu potrubím medzi liehovarníckymi závodmi jedného výrobcu,
d) skladovaní liehu jeho odparením (skladovacia
strata).
(2) Straty liehu pri manipulácii s liehom nemožno
uplatniť pri manipulácii a skladovaní liehu v spotrebiteľskom obale.
4)

a) stárení, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu
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použitým na stárenie a množstvom liehu po
ukončení technologického procesu stárenia,
egalizácii, ktorou je rozdiel medzi množstvom
liehu pred egalizáciou a po egalizácii,
spracúvaní liehu na liehoviny, ktorou je rozdiel
medzi množstvom liehu použitým na výrobu liehoviny vrátane zložiek obsahujúcich lieh
a množstvom liehu obsiahnutom v liehovine,
denaturácii, ktorou je rozdiel medzi množstvom
liehu pred jeho zmiešaním a po jeho zmiešaní s
denaturačným prostriedkom,
výrobe aróm, t. j. vonných látok a chuťových
látok, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu,
ktorý bol priamo alebo vo forme iných prísad
použitý na výrobu aróm a množstvom liehu,
v hlavnom výrobku a vo vedľajších výrobkoch.

5)

§ 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.

(3) Osobitnú stratu pri manipulácii s liehom
možno uplatniť, ak vzniká pri plnení železničnej
cisterny liehom a pri čerpaní liehu zo železničnej
cisterny v liehovarníckom závode, ktorý za účelom
prepravy liehu medzi železničnou cisternou a liehovarníckym závodom lieh prečerpáva.

značené všetky údaje, a to podľa jednotlivých prepravných obalov. Oprávnený príjemca7) si uplatňuje
stratu na daňovom území.

(4) Stratu liehu podľa odseku 1 nemožno uplatniť, ak sa uplatní strata liehu podľa odseku 3 a naopak.

a) potrubím medzi liehovarníckymi závodmi toho
istého výrobcu,
b) v spotrebiteľskom balení.

§5
Straty liehu pri inom nakladaní s liehom

§6
Použitie noriem strát liehu

(1) Pri inom nakladaní s liehom možno uplatniť
stratu len pri doprave liehu, ktorou je rozdiel medzi
množstvom vyskladneného liehu dodávateľom
a množstvom prijatého liehu odberateľom, ktorý
vznikne

Použitie noriem strát liehu pri zisťovaní zásob
liehu podľa typu liehovarníckeho závodu okrem
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie
ovocia a použitie noriem strát liehu pre ostatných
spracovateľov liehu je uvedené v prílohe č. 3.

a) odparením liehu počas prepravy liehu,
b) neistotou merania určených meradiel6) u dodávateľa a odberateľa.

§7
Zrušovacie ustanovenie

(2) Do straty pri doprave liehu sa nezapočítava
strata pri manipulácii s liehom pri jeho príjme.
(3) Strata pri doprave liehu je aj strata vzniknutá
prepravou liehu z jednej prevádzkárne do druhej
prevádzkárne u toho istého prevádzkovateľa daňového skladu, ak vznikne skutočný rozdiel v množstve liehu podľa dokladu o presune liehu a podľa
príjmového listu pri preberaní liehu.
(4) Stratu pri doprave liehu možno uplatniť na
základe potvrdených dokladov o príjme liehu odberateľom liehu, ak sú na dodacom liste, príjmovom liste alebo na sprievodnom dokumente vy-

6)

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

(5) Stratu pri doprave liehu nemožno uplatniť,
ak sa preprava liehu uskutočňuje

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003
č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu
a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát
liehu a alkoholometrických tabuľkách (oznámenie
č. 59/2004 Z. z.).
§8
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. februára
2005.
Zsolt Simon, v. r.
minister
7)

§ 27 zákona č. 105/2004 Z. z.
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Príloha č. 1
k výnosu č. 3301/2004-100

NORMY STRÁT LIEHU PRE LIEHOVARNÍCKE ZÁVODY S VÝNIMKOU
LIEHOVARNÍCKEHO ZÁVODU, KTORÝM JE OCTÁREŇ

Strata liehu

Norma
straty liehu
v percentách

A. Strata liehu pri výrobe
liehu

1.

Základ „Z“ na
výpočet straty liehu
v litroch alkoholu

Rafinačná strata liehu

a) 1,10

Rafinácia zo surového liehu
Množstvo liehu použitého
a opakovaná rafinácia na prístrojoch na rafináciu.
všetkých typov.

b) 4,00

Rafinácia zo surového liehu
droždiarenského.

Množstvo liehu použitého
na rafináciu.

c) 2,50

Rafinácia z úkvapov a dokvapov.

Množstvo úkvapov
a dokvapov použitých na
rafináciu.

2.
a) 1,30

0,10

Rektifikačná strata liehu
Rektifikácia v ovocných
liehovaroch.

3.

Množstvo surového alebo
rektifikovaného destilátu
použitého na rektifikáciu.

Strata liehu pri denaturácii

Výroba denaturovaného liehu
v denaturačnom závode.
4. Dehydratačná strata liehu

Množstvo liehu použitého
na denaturáciu.

a) 1,50

Výroba bezvodého liehu zo
surového liehu.

Množstvo liehu použitého
na dehydratáciu.

b) 1,00

Výroba bezvodého liehu
z rafinovaného liehu.

Množstvo liehu použitého
na dehydratáciu.

5.
0,30

1,50

Egalizačná strata liehu
Strata liehu pri miešaní destilátov.

6.
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Špecifikácia stupňa výroby
liehu

Množstvo liehu použitého
na egalizáciu.

Strata liehu pri stárení
Strata liehu stárením.

Množstvo liehu použitého
na stárenie.

7.

Strata liehu pri úprave sorpčnými metódami

a) 1,00

Úprava rafinovaného liehu filtráciou Množstvo liehu použitého
cez aktívne uhlie (karbonizácia) vo na úpravu sorpčnými
výrobni liehovín a egalizačnej
metódami.
stanici.

b) 3,60

Úprava rafinovaného liehu filtráciou Množstvo liehu použitého
cez aktívny aluminokremičitan
na úpravu sorpčnými
(bentonit) vo výrobni liehovín
metódami.
a egalizačnej stanici.
8. Strata liehu pri spracovaní liehu na liehoviny

a) 1,20

Výroba bylinných liehovín
s množstvom bylinného macerátu*
najmenej 30 kg/1 000 l, mliečnych
liehovín a emulzných liehovín.

Množstvo vyrobenej
liehoviny.

b) 0,80

Výroba liehovín neuvedených
v písmene a).

Množstvo vyrobenej
liehoviny.

9.

Strata liehu pri plnení do spotrebiteľského balenia

a) 0,80

Plnenie do spotrebiteľského balenia Množstvo liehu
v spotrebiteľskom balení
s objemom do 0,20 l vrátane.
odovzdané na sklad
hotových výrobkov.

b) 0,50

Plnenie do spotrebiteľského balenia Množstvo liehu
s objemom viac ako 0,20 l a najviac v spotrebiteľskom balení
odovzdané na sklad
do 0,70 l vrátane.
hotových výrobkov.

c) 0,40

Plnenie do spotrebiteľského balenia Množstvo liehu
v spotrebiteľskom balení
s objemom viac ako 0,70 l.
odovzdané na sklad
hotových výrobkov.

d) 0,80

Plnenie liehu s množstvom etanolu Množstvo liehu
najmenej 80 objemových percent do v spotrebiteľskom balení
odovzdané na sklad
spotrebiteľského balenia.
hotových výrobkov.
Manipulácia vo všetkých typoch
Celkový príjem liehu
liehovarníckych závodov.
a celkový výdaj liehu**.

B. Strata liehu pri
manipulácii s liehom

0,10

C. Osobitná strata pri
manipulácii s liehom

0,15

Manipulácia v liehovarníckom
závode, ak je nevyhnutné
prečerpávanie liehu.

Celkový príjem liehu
a celkový výdaj liehu**.
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D. Strata liehu pri
skladovaní

E. Strata pri doprave
liehu

a) 0,15

Skladovanie v nádržiach
z neporézneho materiálu bez ohľadu
na objem a vnútornú povrchovú
úpravu.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci
kalendárneho mesiaca.

b) 0,25

Skladovanie v drevených sudoch
s objemom nad 1 m3.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci
kalendárneho mesiaca.

c) 0,50

Skladovanie v drevených sudoch
s objemom do 1 m3 vrátane.

a) 0,25

Preprava v železničných cisternách
a autocisternách.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci
kalendárneho mesiaca.
Množstvo liehu
vyskladnené dodávateľom.

b) 0,30

Preprava v prepravných obaloch
s objemom do 1 m3.

Množstvo liehu
vyskladnené dodávateľom.

Vysvetlivky:
* Bylinný materiál na prípravu liehoviny obsahuje najmenej 10 kg rastlinného materiálu na 100 kg vyrobeného
macerátu.
** Do základu na výpočet straty liehu sa nezapočítava počiatočná a konečná zásoba liehu a dopravné straty
liehu.
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Príloha č. 2
k výnosu č. 3301/2004-100
NORMY STRÁT LIEHU PRE LIEHOVARNÍCKY ZÁVOD, KTORÝM JE
OCTÁREŇ A OSTATNÝCH SPRACOVATEĽOV LIEHU
Strata liehu
A. Strata liehu pri výrobe
vonných látok
a chuťových látok

B. Strata liehu pri plnení
vonných látok
a chuťových látok do
prepravných obalov

Norma straty
liehu v
percentách

Základ „Z“ na výpočet
straty liehu v litroch
alkoholu

a) 1,00

Výroba vonných látok a
chuťových látok rozpúšťaním
silíc v liehu.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

b) 1,00

Výroba vonných látok
a chuťových látok na olejovej
báze.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

c) 5,00

Výroba vonných látok
a chuťových látok destiláciou.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

d) 3,60

Výroba macerátov.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

e) 8,00

Výroba macerátov s časom
macerácie viac ako 10 dní
s obsahom rastlinného
materiálu viac ako 10kg/100 kg
vyrobeného macerátu.
Plnenie do prepravného obalu
s objemom do 50 l vrátane.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

Plnenie do prepravného obalu
s objemom viac ako 50 l.

Množstvo vonných látok
a chuťových látok
odovzdaných na sklad
hotových výrobkov.
Celkový príjem liehu
a celkový výdaj liehu*.
Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci kalendárneho
mesiaca.

a) 0,50

b) 0,10

C. Strata liehu pri
manipulácii
D. Strata liehu pri
skladovaní

Špecifikácia stupňa výroby
liehu

0,10

Množstvo vonných látok
a chuťových látok
odovzdaných na sklad
hotových výrobkov.

a) 0,10

Skladovanie
v kovových nádržiach bez
ohľadu na objem a vnútornú
povrchovú úpravu.

b) 0,10

Skladovanie v iných nádržiach
bez ohľadu na objem.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci kalendárneho
mesiaca.

c) 0,50

Skladovanie v drevených
sudoch s objemom do 1 m3
vrátane.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci kalendárneho
mesiaca.

d) 0,25

Skladovanie v drevených
sudoch s objemom viac ako
1 m3 .

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci kalendárneho
mesiaca.
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E. Strata pri doprave
liehu

a) 0,25

Preprava v železničných
cisternách a autocisternách.

Množstvo liehu vyskladnené
dodávateľom.

b) 0,30

Preprava v prepravných
obaloch s objemom do 1 m3
vrátane.

Množstvo liehu vyskladnené
dodávateľom.

Vysvetlivky:
* Do základu na výpočet straty liehu sa nezapočítava počiatočná a konečná zásoba liehu a dopravné straty liehu.
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Príloha č. 3
výnosu č. 3301/2004-100
Použitie noriem strát liehu podľa typu liehovarníckeho závodu a pre ostatných spracovateľov liehu
Typ liehovarníckeho
závodu a ostatní
spracovatelia liehu

Rafinačná
strata liehu

Priemyselný liehovar

A

A

N

A

N

Poľnohospodársky
liehovar
Ovocný liehovar
Liehovar s nespojitým
systémom destilácie
a rektifikácie
Droždiareň
Výrobňa bezvodého
liehu
Rafinéria liehu
Samostatný sklad
liehu
Denaturačný závod
Egalizačná stanica

N

N

N

N

N
A

A
A

N
N

N
N

N
N

A
N

Rektifikačná
strata liehu

Strata liehu pri
denaturácii

Dehydratačná
strata liehu

Egalizačná
strata liehu

Norma straty liehu
Strata liehu pri
stárení

Strata liehu pri
úprave
sorpčnými
metódami

Strata liehu pri
spracúvaní na
liehoviny

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
A

A
N

N
N

N
N

N
N

Výrobňa liehovín

N

Výrobňa vonných
a chuťových látok
Octáreň
Ostatní spracovatelia
liehu

N

Strata liehu pri
plnení do
spotrebiteľského
balenia alebo do
prepravných obalov
N

Strata liehu pri
výrobe
vonných látok
a chuťových
látok
N

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

A
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

A
N

N
N

N
A

N
A

N
A

N
N

N
N

N
N

N

N

N

N

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N
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Typ liehovarníckeho
závodu a ostatní
spracovatelia liehu
Priemyselný liehovar
Poľnohospodársky
liehovar
Ovocný liehovar
Liehovar s nespojitým
systémom destilácie
a rektifikácie
Droždiareň
Výrobňa bezvodého
liehu
Rafinéria liehu
Samostatný sklad liehu
Denaturačný závod
Egalizačná stanica

Osobitná strata pri manipulácii

Norma straty liehu
Strata liehu pri manipulácii s liehom
Strata liehu pri skladovaní

Strata pri doprave liehu

N
A

A
A*

A
A

A
A

N
N

A
A

A
A

A
A

N
N

A
A

A
A

A
A

N
N
N
N

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

Výrobňa liehovín

N

A

A

A

Výrobňa vonných
a chuťových látok

N

A

A

A

Octáreň
Ostatní spracovatelia
liehu

N
N

A
A

A
A

A
A

A – norma straty liehu sa určuje
N – norma straty liehu sa neurčuje
* - norma straty sa určuje, len ak sa neuplatňuje osobitná manipulačná strata
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