
 
 

Informácia k zabezpečeniu spotrebnej dane u oprávneného príjemcu opakovaného  
  
 
 Účelom tejto informácie je zabezpečiť jednotný postup pri uplatňovaní § 25 ods. 10 zákona                    
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                  
č. 98/2004 Z. z.“), § 19 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) a § 23 ods. 9 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) v súlade 
s právnym názorom Ministerstva financií Slovenskej republiky.  
 
 Podľa vyššie uvedených ustanovení zákonov, ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tovar (minerálny olej, 
lieh alebo tabakové výrobky) z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tovar 
a spotrebná daň pripadajúca na toto množstvo tovaru je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, 
je povinný najneskôr v deň prijatia tohto tovaru (v prípade, že sa jedná o príjem minerálneho oleja alebo 
tabakových výrobkov), resp. najneskôr deň pred prijatím tohto tovaru (v prípade, že sa jedná o príjem liehu) 
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu a zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú 
zábezpeku na daň. 
 

Dňom vzniku povinností vyplývajúcich z § 25 ods. 10 zákona č. 98/2004 Z. z., § 19 ods. 10 zákona       
č. 530/2011 Z. z. a § 23 ods. 9 zákona č. 106/2004 Z. z. (oznámenie a zvýšenie zábezpeky na daň), je deň, 
v ktorom daňová povinnosť pripadajúca na toto množstvo tovaru (súčet množstiev tovaru prijatého v pozastavení 
dane oprávneným príjemcom) prevýšila zloženú zábezpeku na daň o viac ako 10 %, čo môže byť ktorýkoľvek 
deň v období medzi dvomi úhradami dane. Z uvedeného vyplýva, že do množstva tovaru prijatého oprávneným 
príjemcom v pozastavení dane, ktoré má byť zabezpečené zloženou zábezpekou na daň (toto množstvo) sa 
započíta všetko množstvo tovaru prijatého oprávneným príjemcom, z ktorého nebola zaplatená daň. 
  
 
 
 
 


