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Kusový predaj niektorých cigár sa skončil  
 

BRATISLAVA – 09.01.2018: Kusový predaj cigár je možný už len v prípade cigár s krycím listom výlučne 
z prírodného tabaku. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá začala platiť 
od 1. januára tohto roku. Ide o opatrenie, ktoré má zamedziť daňovým únikom. 

Predaj cigár na konečnú spotrebu z otvoreného spotrebiteľského balenia (kusový predaj) je od začiatku roka možný 
už len v prípade cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku. Ide o opatrenie na zamedzenie daňovým únikom 
a ochranu spotrebiteľa. V prípade cigár s krycím listom z rekonštituovaného tabaku, pri ktorých nie je potreba 
osobitného zaobchádzania, sa na predajných miestach zamedzí ich nelegálnemu dopĺňaniu do už otvorených 
balení. Týmto spôsobom niektorí obchodníci mohli obchádzať daňové povinnosti a kontrola legálnosti cigár (vrátane 
ich zdanenia) bola sťažená. Možnosť predaja cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku z otvoreného 
spotrebiteľského balenia ostala zachovaná. Ide často o drahšie cigary, ktoré sa skladujú v humidoroch (špeciálne 
boxy na cigary) aj jednotlivo, resp. v otvorenom spotrebiteľskom balení. 

Novela zákona prináša okrem iného aj zmeny v systéme odberu kontrolných známok (KZ). Odberateľ KZ ktorý 
uviedol spotrebiteľské balenie cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku do daňového voľného obehu, a sú 
označené KZ, môže pred zmenou sadzby spotrebnej dane, so súhlasom colného úradu (CÚ), označiť toto 
spotrebiteľské balenie novou KZ. Žiadosť o vydanie súhlasu je povinný doručiť CÚ najneskôr tri mesiace pred 
účinnosťou novej sadzby dane. Daňová povinnosť z takto označeného spotrebiteľského balenia cigár vzniká 
posledným dňom lehoty uvedenej v rozhodnutí CÚ o udelení súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia novou 
KZ.  Daň sa vypočíta ako súčin množstva cigár a rozdielu medzi pôvodnou sadzbou dane a novou sadzbou dane. 
Odberateľ KZ na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov podľa novely už  nie je povinný viesť 
evidenciu známok za kalendárny mesiac v elektronickom systéme KZ, ak počiatočný stav zásob na začiatku a 
konečný stav nenalepených známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule.   

Po novom bude môcť CÚ rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových 
výrobkov, môže tieto výrobky vyrábať len v prítomnosti zamestnanca CÚ alebo osoby poverenej CÚ. 
Prevádzkovateľ daňového skladu je teda povinný strpieť prítomnosť zamestnanca CÚ a zabezpečiť mu podmienky na 
výkon daňového dozoru. CÚ môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť 
zábezpeku na daň do výšky dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov skladovaných v pozastavení dane 
vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má odôvodnenú obavu, že nevyrubená alebo nesplatná daň 
bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná, alebo bude vymáhanie dane spojené so značnými 
ťažkosťami. To neplatí, ak CÚ rozhodol o upustení od zábezpeky na daň úplne. 

Ďalšie zmeny začnú platiť od 1. apríla, kedy nadobudnú účinnosť nové podmienky pre vydanie povolenia na 
obchodovanie s tabakovou surovinou. Súčasný držiteľ povolenia je povinný do 28. februára 2018 preukázať CÚ 
splnenie nových podmienok. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní 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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