
INFORMÁCIA K § 73 ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 
 

Stručná informácia k zúčtovaniu kontrolných známok vyhotovených podľa § 10 ods. 11 zákona   
č. 105/2004 Z. z. a k zániku registračného odberného čísla: 
  
 Odberateľ kontrolných známok (prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca 
spotrebiteľského balenia liehu), ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 10 ods. 11 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 zákona č. 211/2003 Z. z. v znení účinnom do 31. decembra 2014 (ďalej len „zákon                
č. 105/2004 Z. z.“) je povinný do 31. júla 2015 vykonať s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia týchto 
kontrolných známok. Zúčtovanie kontrolných známok sa vykoná podľa zákona č. 105/2004 Z. z. Nepoužité 
kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu, ktorý ich zničí na náklady 
odberateľa kontrolných známok. 
 

 Registračné odberné číslo pridelené právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 10 zákona              
č. 105/2004 Z. z. zaniká k 31. augustu 2015. 
 
 Stručná informácia k predaju spotrebiteľského balenia liehu označeného kontrolnou známkou 
vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. a k inventarizácii zásob liehu: 
 
 Uvádzať spotrebiteľské balenie liehu označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 
zákona č. 105/2004 Z. z. do daňového voľného obehu je možné najneskôr do 30. júna 2015. Predávať 
spotrebiteľské balenie liehu označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona                    
č. 105/2004 Z. z. je možné najneskôr do 30. septembra 2016. Po tomto dátume bude takto označené 
spotrebiteľské balenie liehu považované za neoznačené. 
 
 Z uvedeného vyplýva, že dátum 30. jún 2015 sa vzťahuje výlučne na uvádzanie spotrebiteľského 
balenia liehu do daňového voľného obehu (prevádzkovateľom daňového skladu, oprávneným príjemcom alebo 
dovozcom spotrebiteľského balenia liehu) a nemá žiadny vplyv na obchodovanie (nákup, predaj)                        
so spotrebiteľským balením liehu v daňovom voľnom obehu. To znamená, že obchodovať (nákup alebo predaj) 
so spotrebiteľským balením liehu označeným kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona         
č. 105/2004 Z. z., ktoré bolo do daňového voľného obehu uvedené prevádzkovateľom daňového skladu, 
oprávneným príjemcom alebo dovozcom liehu do 30. júna 2015, je podľa platnej legislatívy možné                      
do 30. septembra 2016.  
 
 Držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu (ďalej len 
„povolenie na predaj“), ktorý má v držbe spotrebiteľské balenie liehu označené kontrolnou známkou vyhotovenou 
podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z., je povinný k 30. júnu 2015 vykonať inventarizáciu zásob liehu 
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a najneskôr do 15. júla 2015 
oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN 
spotrebiteľského balenia liehu, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení liehu. 
 
 Uvedená povinnosť vykonať inventarizáciu zásob liehu (spotrebiteľského balenia liehu označeného 
kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z.) k 30. júnu 2015 sa vzťahuje 
výlučne na držiteľa povolenia na predaj (§ 54 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 
nápojov v znení neskorších predpisov) a nemá žiadny vplyv na ďalšie obchodovanie (nákup a predaj) s týmto 
liehom v daňovom voľnom obehu. Z uvedeného vyplýva, že držiteľ povolenia na predaj môže spotrebiteľské 
balenie liehu označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z., na ktoré 
sa vzťahuje povinnosť vykonať inventarizáciu zásob liehu k 30. júnu 2015, predávať podľa platnej legislatívy aj   
po vykonaní inventarizácie zásob liehu, a to až do 30. septembra 2016. 
 
 
 


