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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

 

Oznámenie 

k inventarizácii stavu zásob spotrebiteľského balenia liehu označených 

kontrolnými známkami vyhotovenými podľa § 10 ods. 11 zákona č.105/2004 Z. 

z. účinného do 31.12.2014 a splneniu oznamovacej povinnosti. 

doplnený text červenou farbou 15.12.2016 

Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré v 

rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území (územie Slovenskej republiky) predávajú v 

daňovom voľnom obehu lieh v spotrebiteľskom balení alebo lieh zo spotrebiteľského balenia 

(ďalej len „držiteľ povolenia na predaj"), na povinnosť oznámiť colnému úradu zistený stav 

zásob spotrebiteľského balenia liehu označených kontrolnými známkami vyhotovenými podľa 

§ 10 ods. 11 zákona č.105/2004 účinného do 31.12.2014 (ďalej len „starou kontrolnou 

známkou"). 

V zmysle § 73 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.), držiteľ povolenia na predaj, 

ktorý má v držbe spotrebiteľské balenie označené starou kontrolnou známkou, bol 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 je povinný oznámiť 

colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu 

EAN spotrebiteľského balenia, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom 

balení. 

Upozornenie: 

V prípade, že držiteľ povolenia na predaj nemal v držbe k 30. júnu 2015 spotrebiteľské balenia 

liehu označené starou kontrolnou známkou, nevzťahovala sa na neho zákonom stanovená 

povinnosť vykonať inventarizáciu zásob liehu. 

 

Forma tlačiva na inventarizáciu stavu zásob spotrebiteľského balenia liehu nie je určená 

všeobecne záväzným právnym predpisom. Obsahové náležitosti ustanovuje § 73 ods. 20 

zákona č. 530/2011 Z. z. 

V prípade elektronickej komunikácie môže byť stav zásob liehu vypracovaný napr. vo formáte 

(.xls) alebo (.doc), následne naskenovaný a podaný ako príloha Podania pre FS - Spotrebné 

dane - Všeobecné podanie vo formáte (.pdf). Týmto nie je vylúčená možnosť oznámiť stav 

zásob liehu aj priamo v podaní (hlavne pri oznamovaní menšieho množstva) bez priloženia 
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prílohy, avšak za dodržania obsahových náležitostí ustanovených § 73 ods. 20 zákona  

č. 530/2011 Z. z. 

Držiteľ povolenia na predaj, ktorý nie je platiteľom DPH, zašle stav zásob liehu písomne 

miestne príslušnému colnému úradu. V prípade ak držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského 

balenia liehu nemá povinnosť zasielať podania elektronicky, ale má uzatvorenú dohodu o 

elektronickom doručovaní alebo zaručený elektronický podpis môže oznámenie o vykonaní 

inventarizácie zaslať elektronicky prostredníctvom všeobecného podania. 

Upozornenie:  

Daňové subjekty, ktoré majú prístupové práva (registrácia a autorizácia) na elektronickú 

komunikáciu so správcom dane, ktorým je daňový úrad, sú povinné pre účely elektronickej 

komunikácie s colným úradom vykonať osobitne autorizáciu na colnom úrade so správcom 

dane pre oblasť spotrebných daní. Viac informácii je možné získať na portáli Finančnej správy 

SR: 

https: //www .financnasprava.sk/sk/elektronicke -sluzby/elektronicka-komunikacia/ 
elektronicka- komunikacia-dane/ziskanie-pristupu-k-aes 

Držiteľ povolenia na predaj môže spotrebiteľské balenia liehu označené starými kontrolnými 

známkami, ktoré boli predmetom inventarizácie zásob liehu, aj naďalej skladovať a 

predávať, a to najneskôr do 31. decembra 2017 (zákon č. 296/2016 Z. z., ktorým sa mení 

zákon č. 530/2011 Z. z.). Zároveň môže držiteľ povolenia na predaj v zmysle § 73 ods. 8 

zákona č. 530/2011 Z. z., spotrebiteľské balenia liehu označené starými kontrolnými 

známkami aj po vykonaní inventarizácie zásob liehu naďalej nakupovať (od držiteľa 

oprávnenia na distribúciu ), skladovať a predávať, a to až do 31. decembra 2017 (zákon č. 

296/2016 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z.). 

Bližšie informácie je možné získať aj na portáli FS SR 

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail
- novinky/ inventar-liehu-na 

https://www.financnasprava.sk/ img/pfsedit/Dokumenty PFS/Infoservis/Aktualne informaci 

e/cla%20a%20spotrebne%20dane/2015/2015.06.01 SBL a SBTV.pdf 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Spot 

rebne dane/2015.07.02 dopred SBL.pdf 

https://www.financnasprava.sk/ img/pfsedit/Dokumenty PFS/Profesionalna zona/Dane/Spot 

rebne dane/2015.07.06 prelep SBL.pdf 
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