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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

 

Oznámenie  

o zmenách predaja spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľských balení 

tabakových výrobkov po zmene niektorých zákonov  

o spotrebných daniach.  
doplnený text červenou farbou 15.12.2016 

 
 

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje fyzickým osobám podnikateľom a právnickým 

osobám, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území (územie Slovenskej 

republiky), predávajú v daňovom voľnom obehu (vo svojich prevádzkových jednotkách) lieh 

v spotrebiteľskom balení alebo lieh zo spotrebiteľského balenia (§ 54 zákona č.530/2011 Z. z. 

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov) a tabakové výrobky, ktorými sú tabak, cigarety, 

cigarky a cigary (zákon č.106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov), že od 

1.10.2014 platia zmeny v označovaní spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľského 

balenia tabakových výrobkov.  
 

Na základe tejto zmeny sú v prechodných ustanoveniach citovaných zákonov platných od 

1.10.2014 ako aj novelizácií zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov (zákon č. 323/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z.z. 

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 54/2015 Z.z. o občianskoprávnej zodpovednosti za 

jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov), uvedené 

termíny ukončenia predaja spotrebiteľských balení liehu a cigariet označených kontrolnou 

známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31.decembra 

2014 a § 9 ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. účinného do 30.9.2014, resp. spotrebiteľských 

balení cigár, cigariek a tabaku neoznačených kontrolnou známkou a predaj spotrebiteľských 

balení, označených kontrolnými známkami určenými na označovanie spotrebiteľských balení 

cigár, cigariek a tabaku od 1.12.2014 resp. od 1.1.2015 v zmysle § 9 zákona č. 106/2004 Z. z. 
 

Podstatné zmeny oproti predchádzajúcemu zneniu zákonov, platných do 30.09.2014 nastali 

hlavne v troch oblastiach, a to v prípade: 
 

 Zmeny tlačiarne kontrolných známok, elektronické podávanie žiadostí o vydanie 

kontrolných známok, elektronické oznamovanie údajov o použití kontrolných 

známok a vedenie evidencií kontrolných známok  

 v zmysle citovaných zákonov je oprávnená tlačiť kontrolné známky len Mincovňa 

Kremnica, štátny podnik ( § 9b ods.1 zákon č.106/2004 Z. z., § 53 zákona č. 530/2011 Z. 

z. ), 
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 všetky vyššie uvedené činnosti týkajúce sa kontrolných známok vykonáva odberateľ 

kontrolných známok elektronicky cez portál FS v rámci elektronickej komunikácie s FS 

prostredníctvom ISKZ (elektronický systém kontrolných známok). 

 

 Označovanie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov – tabak, cigarky 

a cigary 

 podľa zmeny účinností zákona, od 1.12.2014 musí byť spotrebiteľské balenie tabaku 

označené kontrolnou známkou, ktorá musí obsahovať znak pre sadzbu dane, ktorým je 

veľké písmeno A, 

 označovanie spotrebiteľského balenia cigariek a cigár platí od 1.1.2015.  

 

 Zmeny termínov ukončenia predaja spotrebiteľských balení označené starou 

kontrolnou známkou 

 Lieh – spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 

ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 je možné uvádzať do 

daňového voľného obehu najneskôr do 30.6.2015,  a možno predávať v daňovom 

voľnom obehu (držiteľmi povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu) 

najneskôr do 31.12.2017 (§ 73 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z.).  

 Dňom 1. novembra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 240/2015 Z. z., 

ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  zákon  č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 

nápojov v znení neskorších predpisov. Uvedená zmena sa týka spotrebiteľského balenia liehu 

označeného kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. 

z. účinného do 31. decembra 2014. Spotrebiteľské balenie liehu je možné uvádzať do 

daňového voľného obehu najneskôr do 30.6.2015,  a možno predávať v daňovom 

voľnom obehu (držiteľmi povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu) 

najneskôr do 31.12.2017 (zákon č. 296/2016 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. 

z.).  
  

 Tabak – spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do 

daňového voľného obehu do 15.2.2015 a predávať v daňovom voľnom obehu najneskôr 

do 31.3.2015, 

 Cigarety – spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 

ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. účinného do 30. septembra 2014 je možné uvádzať do 

daňového voľného obehu najneskôr do 30.9.2015 a možno predávať v daňovom voľnom 

obehu najneskôr do 30.11.2015, 

 Cigarky – spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do 

daňového voľného obehu najneskôr do 28.2.2015 a predávať v daňovom voľnom obehu 

najneskôr do 31 12.2015, 

 Cigary - spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do 

daňového voľného obehu najneskôr do 28.2.2016 a predávať v daňovom voľnom obehu 

najneskôr do 31.12.2016. 

Dňom 1. novembra  2015 nadobudol účinnosť zákon č. 241/2015 Z. z., 

ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  zákon  č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. 
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o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Uvedené zmeny sa týkajú: 

 

 Cigary a cigarky - zmena znaku pre sadzbu dane, ktorý sa uvádza na kontrolných 

známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek 

z veľkého písmena A na veľké písmeno „B“ (od 1. januára 2016), pričom spotrebiteľské 

balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre 

platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, bude možné 

uvádzať do daňového voľného obehu do 29. februára 2016 a predávať do 31. 

decembra 2016. 

 Cigarety - zákaz predaja spotrebiteľského balenia cigariet s iným počtom ako 20 kusov 

cigariet  (v zmysle európskeho nariadenia sa počet cigariet zvýši zo súčasných 19  na 20 

cigariet v každom spotrebiteľskom balení - účinnosť od 1. marca 2016), pričom 

spotrebiteľské balenia cigariet s 19 ks bude možné na území SR predávať do 

31.03.2016. 

 Tabak - zákaz predaja spotrebiteľského balenia tabaku s hmotnosťou menšou ako 30 

gramov (účinnosť od 1. marca 2016), pričom 20 g spotrebiteľské balenie tabaku bude 

možné na území SR predávať do 20.05.2017. 

 

Nové kontrolné známky platné podľa predpisu od 1.10.2014 možno elektronicky objednať od 

1.11.2014.  
 

Bližšie informácie získate na portály FS SR  

 
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-alkoholicke-
n 
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-tabakove-
vyro 

 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica,     

  Odbor podpory a  služieb pre verejnosť 

   Október 2014 

Doplnené december 2016 
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