
NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV 
 

Dňa 13. novembra 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 269/2017 Z. z.                   
z 11. októbra 2017, 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. 269/2017 Z. z.“). Zákon č. 269/2017 Z. z. nadobudne účinnosť   
1. januára 2018, okrem bodov uvedených v článku II, ktoré nadobudnú účinnosť neskôr. 

V súlade s článkom II zákona č. 269/2017 Z. z. článok I body 21, 22, 23, 24, 25, 36 a 38 nadobudnú účinnosť         
1. apríla 2018 a článok I bod 8 nadobudne účinnosť 1. júla 2018.  

Stručná informácia k vybraným zmenám zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“)  
 

S účinnosťou od 1. januára 2018:  

 

 Predaj cigár na konečnú spotrebu z otvoreného spotrebiteľského balenia cigár (kusový predaj) bude možný 
už len v prípade cigár podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod 1, teda cigár s krycím listom výlučne z prírodného 
tabaku, a nie v prípade ostatných cigár, teda cigár podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod 2 alebo § 4 ods. 5. 

 Colný úrad bude môcť rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu 
tabakových výrobkov, môže tabakové výrobky vyrábať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo 
osoby poverenej colným úradom. Ak colný úrad takto rozhodne, prevádzkovateľ daňového skladu bude 
povinný 

a) strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom, 

b) poskytnúť zamestnancovi colného úradu alebo osobe poverenej colným úradom nevyhnutnú súčinnosť, 

c) zabezpečiť primerané podmienky na výkon daňového dozoru. 

 Odberateľ kontrolných známok nebude už povinný viesť evidenciu kontrolných známok za kalendárny 
mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok podľa žiadneho z písmen § 9b ods. 21 v prípade, ak 
počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených 
kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ 
kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne. 

 Odberateľ kontrolných známok, ktorý uviedol spotrebiteľské balenie cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) 
bod 1 (cigary s krycím listom výlučne z prírodného tabaku) do daňového voľného obehu a sú označené 
kontrolnou známkou, bude môcť pred zmenou sadzby spotrebnej dane, so súhlasom colného úradu, označiť 
toto spotrebiteľské balenie cigár novou kontrolnou známkou. Žiadosť o vydanie súhlasu na označenie tohto 
spotrebiteľského balenia cigár novou kontrolnou známkou bude povinný doručiť colnému úradu najneskôr tri 
mesiace pred účinnosťou novej sadzby dane. Znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane na novej kontrolnej 
známke bude tvorený dvomi veľkými písmenami abecedy rovnakými, ako má znak pre platnosť sadzby 
spotrebnej dane pred účinnosťou novej sadzby dane. Daňová povinnosť z takto označeného 
spotrebiteľského balenia cigár bude vznikať posledným dňom lehoty uvedenej v rozhodnutí o udelení 
súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár novou kontrolnou známkou.  Daň sa vypočíta ako súčin 
množstva cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) bod 1 a rozdielu medzi pôvodnou sadzbou dane a novou 
sadzbou dane. 

 Preprava bezdymového tabakového výrobku na daňovom území už nebude podliehať vystaveniu 
zjednodušeného sprievodného dokumentu. 

 Colný úrad bude môcť rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť 
zábezpeku na daň zloženú podľa § 20 do výšky dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov 
skladovaných v pozastavení dane vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má odôvodnenú 
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obavu, že nevyrubená alebo nesplatná daň bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo 
že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami; to neplatí, ak colný úrad rozhodol o 
upustení od zábezpeky na daň úplne. 

 Colný úrad bude môcť prostredníctvom elektronického systému (EMCS) uložiť príjemcovi (odberateľovi) 
tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne 
po prijatí tabakových výrobkov na mieste určenia (dopravení tabakových výrobkov na miesto určenia) 
oznámiť prijatie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému (EMCS) colnému úradu a 
počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému 
(EMCS) tabakové výrobky nevyložiť, alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať, aby colný úrad mohol 
v tomto čase (2 hodín) vykonať fyzickú kontrolu prijímaných tabakových výrobkov.   

 Upravujú sa skutkové podstaty niektorých správnych deliktov a priestupkov, ako aj výška pokút za niektoré 
správne delikty a priestupky (§ 41 a § 41a). 

 

S účinnosťou od 1. apríla 2018:  

 

 Ustanovujú sa nové podmienky pre vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou (§ 19a). 
Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej colný úrad vydal 
povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou musí spĺňať tieto podmienky: 

a) vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

b) nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu, 

c) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné 
dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov 

d) vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami 
za dve predchádzajúce účtovné obdobia, 

e) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu  
a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo členmi kontrolných orgánov žiadateľa, 

f) nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené 
vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia. 

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa § 19a ods. 11               
v znení účinnom do 31. marca 2018, a ktorá chce byť držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou 
surovinou podľa § 19a ods. 12 v znení účinnom od 1. apríla 2018, bude musieť colnému úradu preukázať 
splnenie vyššie uvedených podmienok do 28. februára 2018, inak jej povolenie na obchodovanie 
s tabakovou surovinou 1. apríla 2018 zanikne (§ 44x ods. 2).    

 
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie 
s tabakovou surovinou 1. apríla 2018 a má zásoby tabakovej suroviny, môže so súhlasom colného úradu 
tabakovú surovinu predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe 
registrovanej podľa § 19. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná 
osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva tabakovú surovinu (§ 44x ods. 4). 
 

 Osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, bude 
povinná pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane 
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá 
prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najmenej však vo výške 5 000 eur 
(minimálna výška zábezpeky na daň), a to spôsobom podľa § 20 ods. 1. 
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 Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane 
a ktorý má zloženú zábezpeku podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2018 menej ako 5 000 eur, je 
povinný do 28. februára 2018 doplniť zábezpeku do tejto výšky. Oprávnenému príjemcovi, ktorý prijíma 
tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ktorý nedoplní zloženú 
zábezpeku na daň do požadovanej výšky, povolenie na prijímanie tabakových výrobkov z iného členského 
štátu v pozastavení dane zanikne 1. apríla 2018. 

 
 
Táto informácia má informatívny charakter. Právne záväzné zmeny a doplnenia zákona č. 106/2004 Z.z. sú 
uvedené v zákone č. 269/2017 Z. z. vyhlásenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 
 
 
 


