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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Informácia k novému predmetu dane BEZDYMOVÝ TABAKOVÝ VÝROBOK podľa    
§ 19aa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení 

neskorších prepisov. 
  

Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k ustanoveniu § 19aa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) k povinnostiam 
a podmienkam súvisiacim s obchodovaním s bezdymovým tabakovým výrobkom. 

Bezdymový tabakový výrobok je v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. tabakový výrobok, ktorý spĺňa tieto 
podmienky: 

 obsahuje tabak a pri jeho spotrebe nedochádza k procesu horenia, ale len k zohrievaniu pomocou 
elektronického zariadenia do 300°C, počas ktorého sa dostáva nikotín z tabaku do tela používateľa, 

 nejedná sa o elektronické cigarety (s tekutou náplňou), žuvací alebo šnupavý tabak. 

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s bezdymovým tabakových výrobkom, 
musí pred každým prijatím alebo dovozom výrobku požiadať o vydanie povolenia na prijatie a dovoz 
bezdymového tabakového výrobku. 

Žiadosť musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo 
s trvalým pobytom žiadateľa, 

b) obchodný názov bezdymového tabakového výrobku, 
c) údaj o množstve bezdymového tabakového výrobku v kilogramoch, o hmotnosti tabaku v bezdymovom 

tabakovom výrobku a predpokladaný čas prijatia alebo dovozu celého množstva bezdymového tabakového 
výrobku na daňové územie  

Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená 
kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území. 

Za obchodovanie z bezdymovým tabakovým výrobkom v rámci podnikania sa považuje: 

 PRIJATIE bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území, 
 

 DOVOZ bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov (osoba, ktorá 
dovezie bezdymový tabakový výrobok, je povinná preukázať sa povolením na prijatie a dovoz 
bezdymového tabakového výrobku colnému úradu, ktorý bezdymový tabakový výrobok prepúšťa do 
voľného obehu). 

Základom dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku 
vyjadrená v kilogramoch. 

Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane z tabaku v bezdymovom 
tabakovom výrobku je vo výške sadzby dane na tabak. 
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Spotrebiteľským balením bezdymového tabakového výrobku sa rozumie najmenšie balenie bezdymového 
tabakového výrobku určené na konečnú spotrebu. Na spotrebiteľskom balení bezdymového tabakového 
výrobku musí byť uvedený údaj o celkovej hmotnosti výrobku a o hmotnosti tabaku v tomto výrobku, vyjadrený 
v gramoch. 

Spotrebiteľské balenie by malo obsahovať 20 kusov bezdymového tabakového výrobku - (tabakových roliek, 
prípadne kapsúl). 

Povinnosti držiteľa Povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku: 

 Pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku je potrebné zložiť 

zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabaku v predmetnom výrobku (spôsobom 

podľa § 20 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.), 

 Prepravovať bezdymový tabakový výrobok je možné len so zjednodušeným sprievodným dokumentom 

vyhotoveným podľa § 30 zákona č. 106/20004 Z. z.. Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje 

aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument: taký doklad musí 

byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely 

kontroly spotrebnej dane“, 

 Vzor zjednodušeného sprievodného dokumentu nájdete tu: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992R3649&rid=2 

 Uskutočniť prijatie a dovoz celého množstva bezdymového tabakového výrobku v lehote určenej colným 

úradom, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia na prijatie a dovoz 

bezdymového výrobku, 

 Podať daňové priznanie do troch pracovných dní po vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote 

zaplatiť daň,  

 Vzor daňového priznania nájdete tu:  

       https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2017/63/20170501_4683867-2.pdf 

 Do daňového voľného obehu je povolené uviesť len bezdymový tabakový výrobok označený kontrolnou 

známkou. Na označenie sa použijú ustanovenia § 19aa ods. 18 v spojení s § 9 zákona č. 106/2004        

Z. z., 

 Na tlač a nakladanie s kontrolnými známkami sa použijú ustanovenia §19aa ods.19 v spojení s § 9b 

zákona č. 106/2004 Z. z., 

 Viesť evidenciu podľa §19aa ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z., 

 Dodržiavať zákaz predaja bezdymového tabakového výrobku podľa § 19aa ods. 15 zákona č. 106/2004 

Z. z.. 

Daňová povinnosť z bezdymového tabakového výrobku vzniká dňom: 

a) prijatia bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území, 
b) prijatia colného vyhlásenia na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu, 
c) vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena b), 
d) zistenia bezdymového tabakového výrobku, ktorý sa nachádza alebo nachádzal u osoby, ktorá nevie 
preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku, a to bez ohľadu na to, či 
nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným. Za deň zistenia tejto skutočnosti 
sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad. 

Platiteľom dane z tabaku pri bezdymovom tabakovom výrobku je osoba: 

a) ktorá prijala bezdymový tabakový výrobok z iného členského štátu na daňovom území, 
b) na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do 

voľného obehu, 
c) ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena b), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992R3649&rid=2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2017/63/20170501_4683867-2.pdf
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d) ktorá nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, 
ktorý sa u nej nachádza alebo nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým 
tabakovým výrobkom ako s vlastným. 

 

 

Vypracovalo:    Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
          Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
          Máj 2017 

 


