
NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV 
 

Dňa 14. októbra 2015 bol v čiastke 71 Zbierky zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon 
č. 241/2015 Z. z. z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 241/2015 Z. z.“). Zákon  
č. 241/2015 Z. z. nadobudol účinnosť 1. novembra 2015, okrem článkov a bodov uvedených v článku III. 

Podľa článku III zákona č. 241/2015 Z. z., článok I body 1, 3 až 5, 7 a 21 nadobúdajú účinnosť  
1. januára 2016, článok I bod 2 a článok II nadobúdajú účinnosť 1. marca 2016.  

Stručná informácia k úpravám zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) účinným od 1. novembra 2015: 

 Dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom 
daňového skladu, je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného 
obehu, povolením na prevádzkovanie daňového skladu a čestným vyhlásením, že nie je konečným 
spotrebiteľom tabakovej suroviny, v opačnom prípade mu vzniká daňová povinnosť z tabakovej suroviny 
podľa § 19a ods. 4 písm. d) zákona č. 106/2004 Z. z.  

 Platiteľom dane z tabakovej suroviny podľa § 19a ods. 5 písm. d) zákona č. 106/2004 Z. z. je osoba,  
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu, okrem 
predloženia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu, ak také prepustenie  
je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového 
skladu a nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, 

 V súvislosti s upustením zábezpeky na daň sa za daňovo spoľahlivého podľa § 20 ods. 13 písm. d) zákona  
č. 106/2004 Z. z. na účely tohto zákona považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý sa nedopustil 
správneho deliktu podľa § 41 ods. 1 písm. a), b), e) alebo písm. m) uvedeného zákona, 
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie  

od zábezpeky, 
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné 

upustenie od zábezpeky. 

Stručná informácia k úpravám zákona č. 106/2004 Z. z. účinným od 1. januára 2016: 

 Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov v kilogramoch s výnimkou 
cigariet. 

 Na sprievodnom dokumente alebo inom obchodnom dokumente musí byť uvedený údaj o hmotnosti 
v kilogramoch alebo gramoch prijímaných, skladovaných, odosielaných alebo ponúkaných na predaj cigár 
a cigariek; to neplatí, ak je údaj o hmotnosti cigár a cigariek uvedený na spotrebiteľskom balení. 

 Daň z tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane. 

 Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje vo výške sadzby 71,11 eura/kg. 

 Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov musí podľa § 9a ods. 1 písm. b) zákona  
č. 106/2004 Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2016 obsahovať obchodný názov spotrebiteľského balenia 
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tabakového výrobku a predpokladané celkové ročné množstvo dovážaného tabaku, cigár a cigariek 
v kilogramoch. 

 Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa § 33a ods. 11 zákona č. 106/2004 Z. z. 
v znení účinnom od 01. 01. 2016 zaznamenáva v odpisovom liste množstvo zakúpených tabakových 
výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch a je zároveň povinný podľa § 33b zabezpečiť vedenie evidencie, 
v ktorej uvedie najmä 
1. množstvo prijatých tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch, 
2. množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch členené podľa zahraničných 

zástupcov a množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch od začiatku 
kalendárneho roka, 

3. stav zásob tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch. 

 Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je  
od 1. januára 2016 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké  písmeno „B“. 

 Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť 
sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, možno uvádzať do daňového voľného obehu  
do 29. februára 2016 a predávať do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie 
cigár alebo cigariek považované za neoznačené.  

 Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek, a ktorá 
skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak  
pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, ktoré nepredala do 31. decembra 2016, 
je povinná do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení cigár alebo 
cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie. 

Stručná informácia k úpravám zákona č. 106/2004 Z. z. účinným od 1. marca 2016: 

 Spotrebiteľské balenie tabaku na konečnú spotrebu obsahuje najmenej 30 g tabaku, pričom hmotnosť 
väčšieho spotrebiteľského balenia tabaku je vždy násobok desiatich gramov. 

Ďalšie informácie: 

Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom 19 kusov možno predávať podľa § 12b zákona č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na území 
Slovenskej republiky do 31. marca 2016. 

Spotrebiteľské balenie tabaku, ktoré obsahuje 20 g tabaku (§ 5 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z.) možno predávať 
na území Slovenskej republiky do 20. mája 2017. 


