
Usmernenie pre odberateľa kontrolných známok k vedeniu mesačnej evidencie kontrolných známok  zmysle 

§ 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. a § 9b ods. 21  zákona č. 106/2004 Z. z. do 31.10.2015 

 

Odbor spotrebných daní sekcie daňovej a colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „OSD FR 
SR“) vydáva za účelom zjednotenia a vysvetlenia pojmov v súvislosti s vedením mesačnej evidencie odberateľom 
kontrolných známok v informačnom systéme na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom 
kontrolných známok (ďalej len „ISKZ“) v zmysle § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 
nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) a v zmysle § 9b ods. 21 zákona  
č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  
č. 106/2004 Z. z.“) nasledovné usmernenie. 

 
Podľa § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu kontrolných 

známok, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie: 
a) počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca, 
b) počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne, 
c) počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie, 
d) počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky  

1. poškodené vplyvom vyššej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu, 
2. poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci, a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať 

identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich  
sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky a ak nie je možné oznámiť ani označenie, ktoré 
obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné 
známky, uvedie len ich počet, 

e) počet zničených kontrolných známok v členení na kontrolné známky 
1. nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných  známok  

na spotrebiteľské balenie, 
2. nalepené na spotrebiteľské balenia a odovzdané colnému úradu na zničenie,  

f) počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni  
a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje 
informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné známky,  

g) počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie, 
h) konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca, 
i) počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných 

známok na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac, 
j) počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 16 a odovzdal colnému úradu  

na zničenie. 
 
Podľa § 9b ods. 21 zákona č. 106/2004 Z. z. odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení  

pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť evidenciu kontrolných známok, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie: 
a) počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca, 
b) počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne, 
c) počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, 
d) počet poškodených kontrolných známok v členení na kontrolné známky 

1. poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci, 
2. poškodené vplyvom vyššej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu, 

e) počet zničených kontrolných známok v členení na kontrolné známky 
1. nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok  

na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, 
2. nalepené na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov a odovzdané colnému úradu na zničenie. 

f) počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni, 
g) počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolnej známky v rámci reklamácie, 
h) konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca, 
i) počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných 

známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac, 
j) počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu na zničenie. 



 
Mesačnú evidencia kontrolných známok  vedie odberateľ kontrolných známok (ďalej len „odberateľ KZ“)  v ISKZ 

v položke základného menu Evidencia a oznámenia/Mesačná evidencia. K vysvetleniu jednotlivých pojmov v mesačnej 
evidencii odberateľa KZ uvádza OSD FR SR nasledovné: 

 Obdobie – udáva obdobie, za ktoré je vedená evidencia (kalendárny mesiac). 
 

 Stav obdobia – udáva stav, v ktorom sa nachádza konkrétne obdobie. Môže mať dva stavy: 
1. Otvorený – označuje aktuálne, resp. neuzatvorené obdobie. 
2. Uzatvorený – označuje uzatvorené obdobia. V súlade s platnými právnymi predpismi je odberateľ KZ 

povinný uzavrieť evidenciu za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu. 
 

 Počiatočný stav (§ 53 ods. 20 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. a) zákona  
č. 106/2004 Z. z.) – udáva sa počiatočný stav zásob nepoužitých kontrolných známok na začiatku príslušného 
obdobia. Počiatočný stav je preklopený z konečného stavu predchádzajúceho obdobia po jeho uzatvorení. 
 

 Odobraté  (§ 53 ods. 20 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z.) – 
udáva sa počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne za príslušné otvorené obdobie. 

 

 Nalepené  (§ 53 ods. 20 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z.) – 
udáva sa počet kontrolných známok skutočne nalepených na spotrebiteľské balenie (bez zničených 
a poškodených kontrolných známok pred lepením) za príslušné otvorené obdobie. 

 

 Poškodené vplyvom vyššej moci pred nalepením (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 1 zákona č. 530/2011 Z. z.,  
§ 9b ods. 21 písm. d) bod 2 zákona č. 106/2004 Z. z.) – za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet 
poškodených kontrolných známok vplyvom vyššej moci pred ich nalepením. Kontrolné známky uvádzané v tejto 
položke sa neuvádzajú do položky „Nalepené“ (k poškodeniu kontrolných známok došlo ešte  
pred ich samotným nalepením).  

 

 Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 1 zákona č. 530/2011 Z. z.,  
§ 9b ods. 21 písm. d) bod 2 zákona č. 106/2004 Z. z.) – za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet 
poškodených kontrolných známok vplyvom vyššej moci po ich nalepení na spotrebiteľské balenie. V tomto 
prípade môžu nastať dve situácie: 

1. ak táto skutočnosť bola zistená v tom istom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu 
na spotrebiteľské balenie – množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje do položky 
„Nalepené“ aj do položky „Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení“. 

2. ak táto skutočnosť bola zistená v inom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu  
na spotrebiteľské balenie (v ďalšom období), tak množstvo takto poškodených kontrolných známok  
sa zapisuje len do položky „Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení“ 

 

 Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 2 zákona  
č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. d) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z.) – za príslušné otvorené obdobie  
sa uvádza počet poškodených kontrolných známok inak ako vplyvom vyššej moci pred ich nalepením  
na spotrebiteľské balenie. Kontrolné známky uvádzané v tejto položke sa neuvádzajú do položky „Nalepené“.  
 

 Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 2 zákona  
č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. d) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z.) – za príslušné otvorené obdobie  
sa uvádza počet poškodených kontrolných známok inak ako vplyvom vyššej moci po ich nalepení  
na spotrebiteľské balenie.  V tomto prípade môžu nastať dve situácie: 

1. ak táto skutočnosť bola zistená v tom istom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu 
na spotrebiteľské balenie – množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje do položky 
„Nalepené“ aj do položky „Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení“. 



2. ak táto skutočnosť bola zistená v inom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu  
na spotrebiteľské balenie (v ďalšom období), tak množstvo takto poškodených kontrolných známok  
sa zapisuje len do položky „Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení“. 

Pozn. V prípade kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu  
sa k poškodeným kontrolným známkam inak ako vplyvom vyššej moci uvádzajú aj ich identifikačné čísla.  
Ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie sa označenie, ktoré obsahuje informáciu  
o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky a ich počet.  
Ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo balíka, tak je potrebné zadať aspoň počet kusov poškodených 
kontrolných známok. 
 

 Zničené v technologickom zariadení (§ 53 ods. 20 písm. e) bod 1 zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 
písm. e) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z.) – uvádza sa počet kontrolných známok nenávratne zničených  
pri lepení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok za príslušné otvorené 
obdobie. 
 

 Nalepené a odovzdané CU na zničenie (§ 53 ods. 20 písm. e) bod 2 zákona č. 530/2011 Z. z.,  
§ 9b ods. 21 písm. e) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z.) – uvádza sa počet odovzdaných kontrolných známok, 
ktoré sú nalepené na spotrebiteľské balenie, na zničenie colnému úradu v príslušnom období (ak sa kontrolné 
známky odovzdávajú spolu s celým spotrebiteľským balením). 

 

 Reklamované (§ 53 ods. 20 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. f) zákona  
č. 106/2004 Z. z.) – za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet reklamovaných kontrolných známok 
odovzdaných zamestnancovi Finančného riaditeľstva SR v tlačiarni. V prípade kontrolných známok určených  
na označovanie spotrebiteľského balenia liehu sa uvádzajú aj ich identifikačné čísla. 

 

 Dodané z reklamácie  (§ 53 ods. 20 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. g) zákona  
č. 106/2004 Z. z.) – za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet kontrolných známok, ktoré boli dodané 
odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie za reklamované kontrolné známky; predmetný počet 
kontrolných známok sa už neuvádza do položky „Odobraté“. 

 

 Vložené do technologického zariadenia (§ 53 ods. 20 písm. i) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21  
písm. i) zákona č. 106/2004 Z. z.) – uvádza sa za príslušné otvorené obdobie počet vložených kontrolných 
známok do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie. 
Vložené do technologického zariadenia = nalepené kontrolné známky + poškodené kontrolné známky 

vplyvom vyššej moci pred nalepením po ich vložení do technologického zariadenia + poškodené kontrolné 

známky inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením po ich vložení do technologického zariadenia + kontrolné 

známky zničené v technologickom zariadení (všetko za príslušné otvorené obdobie). 

 

 Nepoužité a odovzdané CU na zničenie (§ 53 ods. 20 písm. j) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21  
písm. j) zákona č. 106/2004 Z. z.) – uvádza sa počet nepoužitých kontrolných známok odovzdaných colnému 
úradu na zničenie za príslušné otvorené obdobie. Medzi tieto kontrolné známky patria napr. exspirované, 
nepoužité, nepotrebné  kontrolné známky a pod. 
 

 Konečný stav § 53 ods. 20 písm. h) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. h) zákona  
č. 106/2004 Z. z. – uvádza sa konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca. 
Tento stav sa vypočítava podľa nasledovného vzorca: 
Konečný stav = Počiatočný stav kontrolných známok + Odobraté kontrolné známky + Kontrolné známky 

dodané z reklamácie – Nalepené kontrolné známky – Kontrolné známky poškodené vplyvom vyššej moci  

pred nalepením – Kontrolné známky poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením – Kontrolné 

známky nenávratné zničené v technologickom zariadení – Kontrolné známky nepoužité a odovzdané CU  

na zničenie – Reklamované kontrolné známky (všetko za príslušné otvorené obdobie). 

 

 


