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Dopredaj cigariet skončil 
 
 
TRNAVA/PIEŠTANY – 08. 03. 2017: Colníci zo Senice počas kontroly zameranej na dodržiavanie 
daňových predpisov zaistili obchodníkovi z obce v piešťanskom okrese cigarety, ktorých dopredaj 
zákon umožňoval len do 28.02.2017.  
 
Senickí colníci počas výkonu daňového dozoru v novinovom stánku v jednej z obcí piešťanského okresu   
zistili, že jeho majiteľ ponúka na predaj cigarety označené kontrolnou známkou s platnosťou sadzby dane 
označenou písmenom ,,E“, ktorých dopredaj bol možný iba do 28.02.2017. Z dôvodu, že takéto 
spotrebiteľské balenia cigariet sa považujú za neoznačené v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. o 
spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, colníci majiteľovi tieto cigarety zaistili.         
 
Ako informoval hovorca colného úradu Trnava Jozef Belan, finančná správa v tejto súvislosti upozorňuje 
obchodníkov, že dopredaj spotrebiteľských balení cigariet označených kontrolnou známkou s platnosťou 
sadzby dane označenou písmenom ,,E“, bol možný iba do 28.02.2017.  
 
„V prípade, že obchodníci nepredali takto označené cigarety do tohto dátumu (28. februára 2017), 
majú povinnosť do 15. marca 2017  oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto 
označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný 
colný úrad o ich zničenie“, dodal Belan. 
 
Celú informáciu  k vyššie uvedenému ako i množstvo ďalších informácií si môžete prečítať na portály 
finančnej správy na nasledovnom  linku: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/cla%20a%20s
potrebne%20dane/2017/2017_02_20_A_Predaj_SBTV_po_zmenach_zakonov.pdf 
 
 
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a ciel s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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