
*Hviezdičkou označené polia musia byť vyplnené. 

Oznámenie údajov o použitých kontrolných známkach v zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok 

určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach (denná evidencia) 

pri nedostupnom informačnom systéme kontrolných známok  

 

 

Odberateľ kontrolných známok 

 

Obchodný názov/meno a priezvisko*  

Sídlo/adresa trvalého pobytu*  

Evidenčné číslo pre spotrebnú daň*  

Registračné číslo pre spotrebnú daň (ak bolo pridelené)*  

Typ odberateľa kontrolných známok* ☐ Dovozca tabakových výrobkov 

☐ Oprávnený príjemca opakovaný 

☐ Oprávnený príjemca príležitostný 

☐ Prevádzkovateľ daňového skladu 

☐ Držiteľ povolenia na prijatie a dovoz    

bezdymového tabakového výrobku 

 

 

Miestne príslušný colný úrad*  



*Hviezdičkou označené polia musia byť vyplnené. 

**  Spotrebná daň. 

*** Spotrebiteľské balenie. 

**** hierarchický kód, ktorý odberateľ uvádza len: 

-   ak boli kontrolné známky nalepené na SB cigariet s rovnakou cenou, znakom pre platnosť sadzby SPD, počtom kusov cigariet v SB cigariet a s rovnakou dĺžkou cigariet,   
-   ak boli kontrolné známky použité na označenie SB tabaku s rovnakou hmotnosťou v gramoch a s rovnakým znakom pre platnosť sadzby SPD,                      
-   ak boli kontrolné známky použité na označenie SB cigariek s rovnakou hmotnosťou v gramoch a s rovnakým znakom pre platnosť sadzby SPD, 

-   ak boli kontrolné známky použité na označenie SB cigár s rovnakou hmotnosťou v gramoch a s rovnakým znakom pre platnosť sadzby SPD. 

 

Denná evidencia 

 

Podpísanie dennej evidencie kontrolných známok 

Dátum *  

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala dennú 

evidenciu kontrolných známok* 

 

Podpis  

  

Predmet dane Znak pre 
platnosť 
SPD** 

Počet ks v 
SB*** 

Dĺžka cigariet  

v SB 

Cena SB cigariet Hmotnosť  

v gramoch 

Rozpätie identifikačných čísiel 

kontrolných známok 

Kód HK**** Počet použitých 

kontrolných známok 

Začiatok Koniec 

cigareta     neuvádza sa     

cigara  neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa      

cigarka  neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa      

tabak  neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa      

bezdymový 
tabakový výrobok 

 neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa      


