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530
ZÁKON
z 30. novembra 2011
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
PRE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaòovanie alkoholických nápojov spotrebnou daòou (ïalej len daò) na daòovom
území.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) alkoholickým nápojom lieh, víno, medziprodukt
a pivo,
b) daòovým územím územie Slovenskej republiky,
c) územím Európskej únie územie èlenských tátov
Európskej únie pod¾a osobitného predpisu1) okrem
územia ostrova Helgoland a územia Büsingen
v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno,
Campione dItalia a talianskych vnútrozemských
vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia
Ceuta, územia Melilla a Kanárskych ostrovov v panielskom krá¾ovstve, zámorských území Francúzskej republiky, územia Alánd a územia britských
Normanských ostrovov a okrem území uvedených
v osobitnom predpise,2)
d) èlenským tátom územie èlenského tátu Európskej
únie okrem území uvedených v písmene c),
e) územím tretieho tátu územie, ktoré nie je územím
Európskej únie,
f) daòovým skladom miesto, kde sa alkoholický nápoj
na základe povolenia na prevádzkovanie daòového
skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g) prevádzkovate¾om daòového skladu osoba, ktorá
v rámci podnikania alkoholický nápoj na základe po1

volenia na prevádzkovanie daòového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma
alebo odosiela,
h) pozastavením dane daòový reim, v ktorom sa vznik
daòovej povinnosti posunie na deò uvedenia alkoholického nápoja do daòového vo¾ného obehu; pozastavenie dane sa nevzahuje na alkoholický nápoj,
ktorý bol prepustený do colného reimu s podmieneèným oslobodením od cla,3) ako aj na doèasné
uskladnenie alebo umiestnenie alkoholického nápoja v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,
i) oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovate¾om daòového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príleitostne na základe povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského
tátu v pozastavení dane, prièom nesmie alkoholický nápoj v pozastavení dane skladova ani odosiela,
j) registrovaným odosielate¾om osoba, ktorá nie je prevádzkovate¾om daòového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosiela alkoholický nápoj v pozastavení dane po
prepustení do vo¾ného obehu,4) prièom alkoholický
nápoj v pozastavení dane nesmie prijíma ani skladova,
k) uvedením alkoholického nápoja do daòového vo¾ného obehu
1. akéko¾vek vyòatie alkoholického nápoja z pozastavenia dane,
2. akéko¾vek vyrobenie alkoholického nápoja mimo
pozastavenia dane,
3. akýko¾vek dovoz alkoholického nápoja, na ktorý
nenadväzuje pozastavenie dane,
4. akéko¾vek nakladanie s alkoholickým nápojom
mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázate¾ne zdanený a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie osoba, ktorá s alkoholickým
nápojom nakladá alebo nakladala, preukáza
v súlade s týmto zákonom, a to bez oh¾adu na to,
èi nakladá, alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
l) kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra pod¾a právne záväzných aktov Európskej únie,
m) podnikaním5) èinnos vykonávaná na daòovom území a rovnaká alebo obdobná èinnos vykonávaná
v inom èlenskom táte pod¾a právnych predpisov
èlenského tátu,

) Èl. 52 Zmluvy o Európskej únii.
Èl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2
) Èl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3
) Èl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10.1992) v platnom znení.
4
) Èl. 79 nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
5
) § 2 Obchodného zákonníka.
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n) majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých
má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo
viacerých osobách, povaujú sa vetky z nich za majetkovo prepojené,
o) personálne prepojenými osobami
1. fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická
osoba alebo jej blízka osoba6) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na
kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2. právnické osoby, ak na riadenie alebo na kontrolu
týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka
osoba,6)
p) rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodova ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou neèinnosou
zabráni rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.
(2) Na úèely tohto zákona sa obchody uskutoènené
s Monackým knieatstvom povaujú za obchody uskutoènené s Francúzskou republikou, obchody uskutoènené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa
povaujú za obchody uskutoènené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutoènené s ostrovom Man
sa povaujú za obchody uskutoènené so Spojeným krá¾ovstvom Ve¾kej Británie a Severného Írska, obchody
uskutoènené so Sanmarínskou republikou sa povaujú za obchody uskutoènené s Talianskou republikou
a obchody uskutoènené s výsostnými územiami Spojeného krá¾ovstva Ve¾kej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa povaujú za obchody uskutoènené
s Cyperskou republikou.
§3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne prísluný
pod¾a osobitného predpisu.7) Miestne prísluným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt8) a ktorá nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob
nadobudnutia alkoholického nápoja, ktorý sa u nej nachádza alebo nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako
s vlastným, je vdy ten colný úrad, ktorý túto skutoènos zistí. Pre organizaènú zloku9) alebo prevádzkareò
osoby môe Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky
(ïalej len finanèné riadite¾stvo) urèi miestnu príslunos colného úradu aj inak ako pod¾a osobitného predpisu,7) ak je to pre výkon správy dane úèelnejie.
6
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§4
Predmet dane
(1) Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený
na daòovom území, dodaný na daòové územie z iného
èlenského tátu alebo dovezený na daòové územie
z územia tretieho tátu.
(2) Alkoholickým nápojom, ktorým je lieh, sa na úèely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry
a) 2207 a 2208 so skutoèným obsahom alkoholu viac
ako 1,2 % objemu,
b) 2204, 2205 a 2206 so skutoèným obsahom alkoholu
viac ako 22 % objemu,
c) iného ako kapitoly 22 so skutoèným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.
(3) Alkoholickým nápojom, ktorým je víno, sa na úèely tohto zákona rozumie tiché víno, umivé víno, tichý
fermentovaný nápoj a umivý fermentovaný nápoj, a to
a) tichým vínom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205, okrem písmen b), c) a d), so skutoèným obsahom alkoholu viac
1. ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výluène kvasením,
2. ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol
vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru
alebo zahusteného mutu, ak alkohol obsiahnutý
v hotovom výrobku vznikol výluène kvasením,
b) umivým vínom tovar naplnený vo f¾aiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridriavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého
pretlak spôsobený uvo¾neným oxidom uhlièitým sú
3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieïuje do poloiek kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 10,
2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09,
2204 29 10 a 2205 so skutoèným obsahom alkoholu
viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výluène kvasením,
c) tichým fermentovaným nápojom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený
v písmenách a), b) a d), tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 okrem písmena d) so skutoèným
obsahom alkoholu viac
1. ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
2. ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výluène kvasením,
d) umivým fermentovaným nápojom tovar naplnený
vo f¾aiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru
upevnenou pomocou pridriavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvo¾neným oxidom uhlièitým sú 3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieïuje do poloiek kódu kombinovanej nomenklatúry

) § 116 a 117 Obèianskeho zákonníka.
) § 7 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
8
) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 42 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
) § 7 Obchodného zákonníka.
7
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1. 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08,
2204 21 09, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v písmene b), ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutoèným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu
a najviac 13 % objemu,
2. 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutoèným obsahom
alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku
vznikol výluène kvasením.
(4) Alkoholickým nápojom, ktorým je medziprodukt,
sa na úèely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206 so skutoèným
obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac
22 % objemu, ktorý nie je uvedený v odseku 3.
(5) Na úèely tohto zákona sa nepovauje za víno alebo medziprodukt zmes piva kódu kombinovanej nomenklatúry 2203 a nealkoholického nápoja, ak táto
zmes je tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry
2206.
(6) Alkoholickým nápojom, ktorým je pivo, sa na úèely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry
a) 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu,
ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,
b) 2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu,
ktorý je zmesou piva pod¾a písmena a) a nealkoholického nápoja.
(7) Koncentrácia piva sa vyjadruje v percentách objemu skutoèného obsahu alkoholu10) v hotovom výrobku.
(8) Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na
sadzbu dane, pouije sa platná sadzba dane pod¾a § 6,
prièom prevodový k¾úè medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie,
ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§5
Základ dane, výpoèet dane
(1) Základom dane z alkoholického nápoja, ktorým je
a) lieh, je mnostvo liehu vyjadrené v hektolitroch
100 % alkoholu (ïalej len hl a.) pri teplote 20 °C,
prièom mnostvo liehu je moné vyjadri aj v litroch
100 % alkoholu (ïalej len l a.) pri teplote 20 °C; alkoholom sa na úèely tohto zákona rozumie etylalkohol v zmesi s inými alkoholmi a prchavými látkami,
prièom objemová koncentrácia alkoholu sa zistí
a vypoèíta spôsobom pod¾a osobitného predpisu,11)
b) víno, je mnostvo vína vyjadrené v hektolitroch (ïalej len hl),
c) medziprodukt, je mnostvo medziproduktu vyjadrené v hl,
d) pivo, je mnostvo piva vyjadrené v hl.
(2) Daò z alkoholického nápoja, ktorým je
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a) lieh, sa vypoèíta ako súèin základu dane a príslunej
sadzby dane pod¾a § 6 ods. 2,
b) víno, sa vypoèíta ako súèin základu dane a príslunej sadzby dane pod¾a § 6 ods. 4,
c) medziprodukt, sa vypoèíta ako súèin základu dane
a príslunej sadzby dane pod¾a § 6 ods. 5,
d) pivo, sa vypoèíta ako súèin základu dane, percento
objemu skutoèného obsahu alkoholu10) v pive a príslunej sadzby dane pod¾a § 6 ods. 6.
(3) Základ dane z alkoholického nápoja, ktorým je
a) lieh, vyjadrený v hl a. sa zaokrúh¾uje na tyri desatinné miesta,
b) víno, vyjadrený v hl sa zaokrúh¾uje na dve desatinné
miesta,
c) medziprodukt, vyjadrený v hl sa zaokrúh¾uje na dve
desatinné miesta,
d) pivo, vyjadrený v hl sa zaokrúh¾uje na tri desatinné
miesta, percento objemu skutoèného obsahu
alkoholu10) v pive sa vyjadruje po 0,5 %, prièom zistený skutoèný obsah alkoholu11) sa zaokrúh¾uje sa
na jedno desatinné miesto matematicky.
(4) Ak sa na daòovom území na výrobu
a) medziproduktu pouije preukázate¾ne zdanený lieh,
pri vzniku daòovej povinnosti platite¾ dane vypoèíta
daò vo výke rozdielu medzi daòou pripadajúcou na
vyrobené mnostvo medziproduktu a daòou z liehu
pripadajúcou na pouitý lieh,
b) medziproduktu pouije preukázate¾ne zdanené
víno, pri vzniku daòovej povinnosti platite¾ dane vypoèíta daò vo výke rozdielu medzi daòou pripadajúcou na vyrobené mnostvo medziproduktu a daòou
pripadajúcou na pouité víno,
c) liehu pouije preukázate¾ne zdanené pivo, pri vzniku daòovej povinnosti platite¾ dane vypoèíta daò vo
výke rozdielu medzi daòou pripadajúcou na vyrobené mnostvo liehu a daòou pripadajúcou na pouité pivo,
d) liehu pouije preukázate¾ne zdanené víno, pri vzniku daòovej povinnosti platite¾ dane vypoèíta daò vo
výke rozdielu medzi daòou pripadajúcou na vyrobené mnostvo liehu a daòou pripadajúcou na pouité víno,
e) liehu pouije preukázate¾ne zdanený medziprodukt,
pri vzniku daòovej povinnosti platite¾ dane vypoèíta
daò vo výke rozdielu medzi daòou pripadajúcou na
vyrobené mnostvo liehu a daòou pripadajúcou na
pouitý medziprodukt.
(5) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý vyrobil
medziprodukt s pouitím zdaneného liehu alebo vína,
a takýto medziprodukt dodal mimo daòového územia
alebo dodal na úèely oslobodené od dane pod¾a § 31
a 32 alebo § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 a § 65, postupuje pri
vrátení dane z liehu alebo z vína pod¾a § 13. Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý vyrobil lieh s pouitím
zdaneného piva, vína alebo medziproduktu a takýto
lieh dodal mimo daòového územia alebo dodal na úèely
oslobodené od dane pod¾a § 31 a 32 alebo § 40 ods. 1,

10

) STN 560186-5 Metódy skúania piva. Stanovenie alkoholu.

11

) Príloha è. 16 tretia èas k vyhláke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorích predpisov.
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§ 60 ods. 1 a § 65, postupuje pri vrátení dane z liehu
pod¾a § 13.
§6
Sadzba dane
(1) Sadzba dane z alkoholického nápoja sa ustanovuje vo výke 1 080 eur.
(2) Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je
lieh, sa na hl a. ustanovuje takto:
a) základná sadzba dane je vo výke 100 % sadzby
dane uvedenej v odseku 1,
b) zníená sadzba dane je vo výke 50 % sadzby dane
uvedenej v odseku 1.
(3) Zníená sadzba dane sa uplatní na alkoholický
nápoj, ktorým je lieh vyrobený v liehovarníckom závode
na pestovate¾ské pálenie ovocia najviac na mnostvo
43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovate¾a
a jeho domácnos12) na daòovom území (ïalej len domácnos) za jedno výrobné obdobie13) za podmienok
pod¾a tohto zákona.
(4) Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je
víno, sa ustanovuje na hl
a) tichého vína a vypoèíta sa ako súèin 0 % zo sadzby
dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
b) umivého vína a vypoèíta sa ako súèin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
c) umivého vína s obsahom alkoholu nie viac ako
8,5 % objemu a vypoèíta sa ako súèin 59 % zo sadzby
dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,085,
d) tichého fermentovaného nápoja a vypoèíta sa ako
súèin 100 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1
a koeficientu 0,125,
e) umivého fermentovaného nápoja a vypoèíta sa ako
súèin 100 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1
a koeficientu 0,125.
(5) Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je
medziprodukt, sa na hl ustanovuje a vypoèíta ako súèin 60 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,13.
(6) Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je
pivo, sa na hl/percento objemu skutoèného obsahu
alkoholu10) ustanovuje takto:
a) základná sadzba dane sa vypoèíta ako súèin 7,907 %
zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu
0,042,
b) zníená sadzba dane na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom sa vypoèíta ako súèin 5,847 % zo
sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu
0,042.
12
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(7) Na pivo vyrobené na základe licencie sa vdy
uplatní základná sadzba dane.
(8) Zníená sadzba dane pod¾a odseku 6 písm. b) sa
uplatní aj na pivo dodané na daòové územie z iného
èlenského tátu, ak je preukázané potvrdením správcu
dane tohto èlenského tátu, e pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom pod¾a právnych predpisov tohto èlenského tátu.
(9) Sadzba dane z alkoholického nápoja vypoèítaná
pod¾a odsekov 2, 4 a 5 sa zaokrúh¾uje na dve desatinné
miesta do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor. Sadzba dane na alkoholický nápoj vypoèítaná pod¾a odseku
6 sa zaokrúh¾uje na tri desatinné miesta do 0,0005 nadol a od 0,0005 vrátane nahor.
(10) Zmena sadzby dane z alkoholického nápoja sa
vzahuje na kadý alkoholický nápoj, a to v rovnakej
percentuálnej výke.
(11) Výku sadzby dane vypoèítanú pod¾a odsekov 2
a 6 uverejòuje ministerstvo na webovom sídle alebo
v rezortnom publikaènom prostriedku.
§7
Oslobodenie od dane
(1) Alkoholický nápoj je oslobodený od dane, ak je urèený na pouitie pod¾a § 40, 60 alebo § 65.
(2) Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj
a) odobratý ako vzorka na úèely daòového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúky alebo
úradného zisovania,14) v technologicky odôvodnenom mnostve,
b) pouitý v daòovom sklade na vlastné laboratórne
skúky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom
mnostve uznanom colným úradom,
c) v pozastavení dane, a to v mnostve pripadajúcom
na alkoholický nápoj, ktorým je
1. pivo a víno pri zistení chýbajúceho mnostva pripadajúceho na technologické straty, manipulaèné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky piva a vína, ak sú tieto straty technicky
zdôvodnené a uznané colným úradom alebo
správcom dane iného èlenského tátu,
2. lieh, a to straty liehu pri výrobe, spracovaní, príjme, výdaji, doprave (preprave) a na prirodzené
úbytky liehu, ak sú tieto straty uznané colným
úradom alebo správcom dane iného èlenského
tátu; straty uznané colným úradom nesmú by
vyie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15)
d) v pozastavení dane
1. ak bol nenávratne znièený v dôsledku nehody,

) § 115 Obèianskeho zákonníka.
) § 3 ods. 1 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na
pestovate¾ské pálenie ovocia a o spôsobe pouitia vzoriek liehu.
14
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov, zákon è. 362/2011
Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) § 9 ods. 7 zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 105/2004 Z. z.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 è. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných
pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu a iných spracovate¾ov liehu, pouití noriem strát liehu a alkoholometrických tabu¾kách
(oznámenie è. 59/2004 Z. z.).
13
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havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom
vyej moci, a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu,
2. ak bol preukázate¾ne znehodnotený a znièený
(znekodnený) oprávneným orgánom alebo na
jeho podnet16) pod doh¾adom colného úradu spôsobom pod¾a osobitných predpisov,17)
znièený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to
aj, ak sa vlastníkom alkoholického nápoja stal tát
pod¾a osobitných predpisov,18) alebo pod¾a tohto zákona; § 10 tým nie je dotknutý,
prepravený na daòové územie z iného èlenského tátu v pozastavení dane osobami uvedenými v § 32
ods. 2 alebo prepravený na daòové územie z iného
èlenského tátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ïalej len medzinárodná zmluva);19) preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane sa uskutoèní pod¾a § 18 ods. 12,
dovezený na daòové územie z územia tretieho tátu
osobami uvedenými v § 32 ods. 2, alebo dovezený na
daòové územie z územia tretieho tátu ozbrojenými
silami iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy,19)
zaslaný fyzickou osobou z územia tretieho tátu fyzickej osobe na daòové územie v príleitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, urèený
na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej
domácnosti na daòovom území
1. najviac v mnostve 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu, alebo najviac v mnostve 1 liter liehu s obsahom alkoholu 22 % objemu
a menej, alebo
2. najviac v mnostve 1 liter umivého vína alebo
1 liter umivého fermentovaného nápoja a 1 liter
medziproduktu s obsahom alkoholu 22 % objemu
a menej, alebo najviac v mnostve 2 litre tichého
vína alebo 2 litre tichého fermentovaného nápoja a
3. piva najviac v hodnote 45 eur.
§8
Oslobodenie od dane pri dovoze
alkoholického nápoja dováaného cestujúcim
z územia tretieho tátu v osobnej batoine

(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie
a) osobnou batoinou batoina, ktorú môe cestujúci
z územia tretieho tátu predloi colnému úradu pri
16
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ukonèení svojej cesty alebo neskôr, za predpokladu,
e táto batoina bola na zaèiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príruèná batoina spoloènosou, ktorá
je zodpovedná za jeho prepravu,
b) neobchodným dovozom dovoz alkoholického nápoja
v osobnej batoine cestujúceho, ak
1. je alkoholický nápoj urèený na osobnú spotrebu
cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je urèený ako dar,
2. povaha a mnostvo alkoholického nápoja nenasvedèuje tomu, e sa dováa na obchodné úèely,
3. sa dovoz uskutoèòuje príleitostne.
(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batoine cestujúceho z územia tretieho tátu, a to najviac v mnostve
a) 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo najviac v mnostve 2 litre liehu s obsahom
alkoholu 22 % objemu a menej,
b) 2 litre umivého vína alebo 2 litre umivého fermentovaného nápoja alebo 2 litre medziproduktu, prièom ustanovené mnostvo 2 litre predstavuje 100 %
celkového povoleného mnostva pre umivé víno,
umivý fermentovaný nápoj a medziprodukt.
(3) Kadé mnostvo ustanovené v odseku 2 predstavuje 100 % celkového povoleného mnostva pre kadý
alkoholický nápoj. Pri kadom cestujúcom sa oslobodenie od dane môe uplatni ako kombinácia dováaného mnostva pod¾a odseku 2, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých mnostiev nepresahuje 100 %
celkového povoleného mnostva.
(4) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batoine cestujúceho z územia tretieho tátu najviac v mnostve 16 litrov piva
a najviac v mnostve 4 litre tichého vína alebo 4 litre tichého fermentovaného nápoja.
(5) Oslobodenie od dane pod¾a odsekov 2 a 4 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladia ako 17 rokov.
§9
Uívate¾ský podnik
(1) Uívate¾ským podnikom na úèely tohto zákona je
osoba oprávnená pouíva alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65.
Osoba, ktorá chce by uívate¾ským podnikom na daòovom území, musí písomne poiada colný úrad o zaradenie do evidencie uívate¾ských podnikov. Uívate¾ský podnik je oprávnený odobera alkoholický nápoj
oslobodený od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo
§ 65 len na základe poukazu na odber alkoholického
nápoja oslobodeného od dane (ïalej len odberný poukaz), o vydanie ktorého písomne poiada colný úrad.

) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov
(vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
18
) Napríklad § 135, 456, 462 Obèianskeho zákonníka, § 64 a 66, 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 59, 60, 83, 83b Trestného zákona, § 40 a 43 zákona è. 563/2009 Z. z.
19
) Napríklad oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi tátmi, ktoré sú
stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými tátmi zúèastnenými v Partnerstve za mier vzahujúcej sa na tatút ich ozbrojených síl
v znení ïalích dodatkových protokolov.
17
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Alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 je zakázané vyda bez odberného poukazu.
(2) iados o zaradenie do evidencie uívate¾ských
podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahova
a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu
alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak nie je totoné
s trvalým pobytom (ïalej len identifikaèné údaje)
osoby, ktorá chce by uívate¾ským podnikom na daòovom území a chce odobera alkoholický nápoj
oslobodený od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak
nie sú totoné so sídlom alebo s trvalým pobytom
iadate¾a,
b) obchodný názov alkoholického nápoja oslobodeného od dane a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry,
c) úèel pouitia alkoholického nápoja oslobodeného od
dane, predpokladané mnostvo jeho roènej spotreby
v príslunej mernej jednotke,
d) identifikaèné údaje dodávate¾a alkoholického nápoja oslobodeného od dane.
(3) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 2 sú
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om právnická osoba, ktorá nemá sídlo na
daòovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daòovom území,
b) pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyaduje osobitný predpis;20)
pri dovoze alkoholického nápoja na lekárske a farmaceutické úèely písomný súhlas Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky,
c) technická dokumentácia miesta pouitia a miesta
uskladnenia alkoholického nápoja oslobodeného od
dane, opis miesta pouitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja a opis spôsobu jeho zabezpeèenia pred neoprávneným pouitím,
d) technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má
poui alkoholický nápoj,
e) technologický opis pouitia alkoholického nápoja
oslobodeného od dane, normy spotreby alkoholického nápoja na jednotlivé úèely pouitia pod¾a schválených receptúr alebo iných dokladov urèujúcich
spotrebu alkoholického nápoja oslobodeného od
dane, ak sa má alkoholický nápoj poui ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese, zoznam výrobkov, na ktorých výrobu sa má po20
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ui alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
f) vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnos
správcu dane v uívate¾skom podniku pod¾a odseku
17 a v uívate¾skom podniku, ktorý pouíva alkoholický nápoj, ktorým je lieh na úèely oslobodené od
dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. a),
g) èestné vyhlásenie iadate¾a, e spåòa podmienky
pod¾a odseku 4 písm. d) a e),
h) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne
prepojených osôb so iadate¾om.
(4) iadate¾ pod¾a odseku 1 musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,21)
b) zloil zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo alkoholického nápoja, ktorým je nedenaturovaný lieh a ktorý iadate¾ pouíva, alebo predpokladá poui na úèely oslobodené od dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
d) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani
daòovému úradu osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo
osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich
rokov pred podaním iadosti pod¾a odseku 2 a ani
osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so iadate¾om, nemala v priebehu desiatich rokov
predo dòom podania iadosti pod¾a odseku 2 daòové
nedoplatky, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje aj na daòové nedoplatky, ktoré
boli postúpené na tretiu osobu pod¾a osobitných
predpisov,22)
e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
pod¾a osobitných predpisov,23)
f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin hospodársky, trestný èin proti majetku, alebo
iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je èlenom
riadiacich alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia,
h) alkoholický nápoj musí by uskladnený v overených
nádriach24) s urèenými meradlami pod¾a osobit-

) Nariadenie Komisie (ES) è. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre po¾nohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v platnom znení.
21
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
22
) Napríklad § 524 Obèianskeho zákonníka, § 89 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 239 Trestného zákona, § 86 zákona è. 563/2009 Z. z.
23
) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24
) Príloha è. 48 k vyhláke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
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ných predpisov25) na zisovanie zásob alkoholického
nápoja, ak iadate¾ má skladovacie zariadenie.
(5) Ak iadate¾ pod¾a odseku 1 chce pouíva víno,
medziprodukt alebo pivo oslobodené od dane, nie je povinný k iadosti pod¾a odseku 2 priloi doklady pod¾a
odseku 3 písm. b) a f), zoznam výrobkov a splni podmienky pod¾a odseku 4 písm. b) a h). K iadosti pod¾a
odseku 2 je povinný predloi normy spotreby vína, medziproduktu alebo piva oslobodeného od dane, ak sa
má víno, medziprodukt alebo pivo poui ako surovina
alebo pomocný materiál v technologickom procese.
(6) Colný úrad pred zaradením iadate¾a do evidencie uívate¾ských podnikov preverí skutoènosti a údaje
uvedené v iadosti a v prílohách, preverí vierohodnos
normy spotreby alkoholického nápoja v technologickom procese, ak sa má alkoholický nápoj poui ako
surovina alebo pomocný materiál a splnenie podmienok pod¾a odseku 4. Ak sú tieto skutoènosti a údaje
pravdivé a iadate¾ pod¾a odseku 1 spåòa podmienky
uvedené v odseku 4, colný úrad zaradí iadate¾a do evidencie uívate¾ských podnikov a vydá odberný poukaz
do 60 dní odo dòa podania tejto iadosti.
(7) Colný úrad vydá iadate¾ovi odberný poukaz pre
kadého dodávate¾a uvedeného v odseku 2 písm. d),
v ktorom uvedie údaje pod¾a odseku 2, urèí lehotu platnosti odberného poukazu, a ak je obmedzená lehota
jeho platnosti aj povolené mnostvo odberu alkoholického nápoja oslobodeného od dane. Kadý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie
si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá uívate¾skému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie odovzdá dodávate¾ovi uvedenému v odbernom poukaze.
(8) Uívate¾ský podnik je povinný odovzda odberný
poukaz dodávate¾ovi alkoholického nápoja najneskôr
pri prvom odbere alkoholického nápoja na úèely oslobodené od dane na daòovom území, alebo colnému
úradu, ak uívate¾ský podnik postupuje ako oprávnený
príjemca pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane z iného èlenského tátu na úèely oslobodené
od dane.
(9) Uívate¾ský podnik, ktorý chce pouíva aj zdanený alkoholický nápoj, je povinný túto skutoènos písomne oznámi colnému úradu vopred; o odbere a pouití zdaneného alkoholického nápoja je povinný vies
samostatnú evidenciu. Uívate¾ský podnik je povinný
zabezpeèi samostatné skladovanie alkoholického nápoja oslobodeného od dane v priestoroch, ktoré musia
by priestorovo oddelené.
(10) Uívate¾ský podnik je povinný kadú zmenu
údajov uvedených v odseku 2 a odseku 3 písm. b) a e)
oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku,
okrem údajov pod¾a odseku 2 písm. c), keï je povinný
zmenu údajov oznámi vopred. Zmenu údajov pod¾a
odseku 3 písm. a) je povinný oznámi colnému úradu
do 15 dní odo dòa podania návrhu na zmenu údajov
25
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príslunému orgánu. Colný úrad doplní uívate¾skému
podniku pôvodný odberný poukaz alebo mu vydá nový
odberný poukaz, ak sa zmenili údaje pod¾a odseku 2.
Pri zmene úèelu pouitia pod¾a odseku 2 písm. c) môe
uívate¾ský podnik poui alkoholický nápoj oslobodený od dane na úèely, ktoré oznámil, a keï colný úrad
doplní uívate¾skému podniku pôvodný odberný poukaz alebo mu vydá nový odberný poukaz.
(11) Uívate¾ský podnik je povinný alkoholický nápoj
oslobodený od dane bezodkladne po prevzatí umiestni
v mieste uskladnenia, ktoré je uvedené v prílohe k iadosti pod¾a odseku 2, a poui ho iba na úèely uvedené
v odbernom poukaze.
(12) V opakovanej iadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje pod¾a odseku 3, uívate¾ský podnik uvedie
a) svoje identifikaèné údaje,
b) identifikaèné údaje dodávate¾a alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
c) obchodný názov alkoholického nápoja oslobodeného od dane a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry a miesto jeho uskladnenia,
d) úèel pouitia alkoholického nápoja oslobodeného od
dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a predpokladané mnostvo roènej spotreby v príslunej
mernej jednotke.
(13) Colný úrad odníme odberný poukaz, ak
a) alkoholický nápoj oslobodený od dane bol opakovane pouitý na iné úèely ako úèely uvedené v odbernom poukaze a uloenie pokuty alebo výzvy colného
úradu neviedli k náprave,
b) uívate¾ský podnik prestal spåòa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 4 písm. c) a f), odseku 18
alebo vstúpi do likvidácie,
c) odberný poukaz nebol pouitý na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v priebehu 12 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d) bola vykonaná registrácia a bolo vydané povolenie
na prevádzkovanie daòového skladu,
e) uívate¾ský podnik podal iados o výmaz z obchodného registra alebo iného obdobného registra alebo,
ak podal iados o zruenie ivnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukonèenie podnikania, alebo bol
zruený, ak nebol zriadený alebo zaloený na podnikate¾ské úèely,
f) uívate¾ským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo, ak nadobudlo právoplatnos rozhodnutie
súdu o vyhlásení takejto fyzickej osoby za màtvu,
g) uívate¾ský podnik poiada o odòatie odberného poukazu.
(14) Ak bol uívate¾skému podniku odòatý odberný
poukaz pod¾a odseku 13 písm. a), b), d) a g), colný
úrad vyradí uívate¾ský podnik z evidencie uívate¾ských podnikov. Colný úrad vyradí uívate¾ský podnik
z evidencie uívate¾ských podnikov aj vtedy, ak uívate¾ský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich ka-

) Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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lendárnych mesiacov odo dòa odòatia odberného poukazu pod¾a odseku 13 písm. c) nepoiada o vydanie
odberného poukazu alebo ak o to poiada uívate¾ský
podnik. Pri vyradení uívate¾ského podniku z evidencie
uívate¾ských podnikov sa pouije § 15 ods. 11 a 12
rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných
dní odo dòa vyradenia uívate¾ského podniku z evidencie uívate¾ských podnikov alebo odo dòa odòatia odberného poukazu informuje o týchto skutoènostiach
dodávate¾a alkoholického nápoja oslobodeného od
dane uvedeného v odbernom poukaze.
(15) Pri odbere alkoholického nápoja na úèely oslobodené od dane z iného èlenského tátu alebo z územia
tretieho tátu cez územie Európskej únie uívate¾ský
podnik postupuje pod¾a § 19 primerane.
(16) Ak uívate¾ský podnik konèí svoju èinnos a má
zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
ktorý u nemôe poui na úèely uvedené v odbernom
poukaze, so súhlasom colného úradu môe alkoholický
nápoj oslobodený od dane doda osobe, ktorá má na takýto alkoholický nápoj odberný poukaz, alebo daòovému skladu; v takomto prípade sa na prepravu alkoholického nápoja vzahuje § 17 primerane a § 70 ods. 1
písm. d) a f) sa nepouije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty uívate¾ského podniku alebo
súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu alkoholický nápoj oslobodený
od dane. Ak nie je moné zásoby alkoholického nápoja
oslobodeného od dane doda osobe pod¾a prvej vety,
colný úrad vyzve platite¾a dane na podanie daòového
priznania a urèí lehotu na zaplatenie dane. Ak platite¾
dane poiadal o znièenie alkoholického nápoja, ktorým
je lieh pod¾a § 55 ods. 2 a tento lieh bol znièený v lehote
na podanie daòového priznania, v daòovom priznaní
uvedie ako oslobodené to mnostvo liehu, ktoré bolo
znièené pod¾a § 55 ods. 2; ak bol lieh znièený pod¾a § 55
ods. 2 po lehote na podanie daòového priznania, uplatní sa postup pod¾a § 13.
(17) Colný úrad je povinný zabezpeèi prítomnos
svojho zamestnanca v uívate¾skom podniku pod¾a odseku 18 a v uívate¾skom podniku, ktorý pouíva lieh
na úèely oslobodené od dane pod¾a § 40 ods. 1 písm. a).
Takýto uívate¾ský podnik je povinný strpie prítomnos zamestnanca colného úradu a je povinný poskytnú zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súèinnos a zabezpeèi primerané podmienky na výkon
daòového dozoru.
(18) Ak uívate¾ský podnik pouíva vo výrobe alkoholický nápoj, ktorým je lieh oslobodený od dane pod¾a
§ 40 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku
a z liehových odpadov a liehových roztokov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje lieh, je povinný tento lieh
mera objemovým meradlom na lieh pod¾a § 45 ods. 1
písm. a) spôsobom pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 72 ods. 4;
§ 47 ods. 5 písm. a) týmto nie je dotknutý. Ak na zisovanie mnostva regenerovaného liehu nie je moné
z dôvodu nízkeho prietoku liehu poui objemové meradlo na lieh alebo ak pouitie objemového meradla na
lieh nie je technologicky moné, uívate¾ský podnik je
povinný mnostvo regenerovaného liehu zisova urèe-
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nými meradlami pod¾a osobitných predpisov,25) a to
meraním objemu liehu alebo hmotnosti liehu spôsobom pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu,
ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 72 ods. 4; získaný lieh
alebo nakúpený lieh musí by uskladnený v overených
nádriach24) s urèenými meradlami pod¾a osobitných
predpisov25) na zisovanie zásob liehu alebo v nádriach umoòujúcich meranie mnostva liehu z hmotnosti urèenými meradlami pod¾a osobitných predpisov.25)
(19) Na zariadenie na regeneráciu liehu, jeho zabezpeèenie a usporiadanie, na meranie a zisovanie mnostva regenerovaného liehu a na zisovanie zásob liehu
sa pouije § 44 a 45.
(20) Uívate¾ský podnik môe lieh získaný spôsobom
pod¾a odseku 18 poui len na úèely oslobodené od
dane v súlade s vydaným odberným poukazom.
§ 10
Vznik daòovej povinnosti
(1) Daòová povinnos, ak § 22, 26, 28 a 31, 49, 63,
64 alebo § 66 neustanovuje inak, vzniká uvedením alkoholického nápoja do daòového vo¾ného obehu dòom
a) vydania alkoholického nápoja osobe, ktorá nie je
oprávnená odobera alkoholický nápoj v pozastavení
dane,
b) vlastnej spotreby alkoholického nápoja v daòovom
sklade,
c) prijatia alkoholického nápoja oprávneným príjemcom prepraveného na daòové územie v pozastavení
dane,
d) zistenia odcudzenia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo alkoholického nápoja oslobodeného
od dane,
e) zistenia chýbajúceho alkoholického nápoja
1. v pozastavení dane okrem alkoholického nápoja
uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2. oslobodeného od dane okrem mnostva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty,
manipulaèné straty, dopravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty uznané colným
úradom, prièom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú by vyie,
ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným
predpisom,15) ako aj mnostva alkoholického nápoja nenávratne znièeného v dôsledku nehody,
havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom
vyej moci, ak sú tieto straty uznané colným
úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia,
f) vyòatia alkoholického nápoja z pozastavenia dane
iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) a e),
g) vyrobenia alkoholického nápoja mimo pozastavenia
dane, okrem prepracovania zahranièného tovaru
v colnom reime aktívny zu¾achovací styk v podmieneènom systéme alebo v colnom reime prepracovanie zahranièného tovaru pod colným doh¾adom
a okrem získania liehu regeneráciou uívate¾ským
podnikom pod¾a § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh
pouije uívate¾ský podnik na úèely oslobodené od
dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
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h) prijatia colného vyhlásenia na prepustenie alkoholického nápoja do vo¾ného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i) vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím
colného vyhlásenia,
j) prijatia alkoholického nápoja osobou uvedenou
v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných tátov,
ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti
s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy,19) ak na
takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane
pod¾a § 7 ods. 2 písm. f).
(2) Daòová povinnos vzniká aj dòom
a) zistenia alkoholického nápoja, ktorý sa nachádza
alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukáza pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom, a to
bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b) dodania alebo dòom pouitia alkoholického nápoja
oslobodeného od dane na iný ako urèený úèel.
(3) Za deò zistenia skutoèností pod¾a odseku 1
písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa povauje deò, keï
tieto skutoènosti zistil colný úrad.
§ 11
Osoba povinná plati daò
(1) Ak sa pod¾a § 22, 26, 28 a 31, 49, 63, 64 alebo
§ 66 neustanovuje inak, osoba povinná plati daò (ïalej
len platite¾ dane) je osoba,
a) ktorá vydala alkoholický nápoj osobe, ktorá nie je
oprávnená odobera alkoholický nápoj v pozastavení
dane,
b) ktorá je prevádzkovate¾om daòového skladu, v ktorom dolo k pouitiu alkoholického nápoja pre vlastnú spotrebu,
c) ktorá je oprávneným príjemcom a prijala alkoholický nápoj prepravený na daòové územie v pozastavení dane,
d) ktorá mala v drbe alkoholický nápoj v pozastavení
dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na takýto alkoholický nápoj zloená zábezpeka na daò, platite¾om dane je osoba, ktorá túto
zábezpeku na daò zloila,
e) ktorá má v drbe alkoholický nápoj a bol u nej zistený chýbajúci alkoholický nápoj
1. v pozastavení dane okrem mnostva alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2. oslobodený od dane okrem mnostva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty,
manipulaèné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto mnostvá technicky
zdôvodnené a uznané colným úradom, prièom
takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú by vyie, ako sú normy strát
liehu ustanovené osobitným predpisom,15) ako aj
mnostva alkoholického nápoja nenávratne znièeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej
poruchy alebo vplyvom vyej moci, ak sú tieto
26

) § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z.

f)
g)

h)

i)
j)
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straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia; ak bola na
alkoholický nápoj oslobodený od dane zloená zábezpeka na daò, platite¾om dane je osoba, ktorá
túto zábezpeku na daò zloila,
ktorá vyòala alkoholický nápoj z pozastavenia dane
iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) a e),
ktorá vyrobila alkoholický nápoj mimo pozastavenia
dane okrem získania liehu regeneráciou uívate¾ským podnikom pod¾a § 9 ods. 18, ak takto získaný
lieh pouije na úèely oslobodené od dane v súlade
s vydaným odberným poukazom,
na ktorej úèet bolo pri dovoze predloené colné vyhlásenie na prepustenie alkoholického nápoja do
vo¾ného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím
colného vyhlásenia,
ktorá je uvedená v § 32 ods. 2 alebo ozbrojené sily
iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali alkoholický nápoj na pouitie v súvislosti s aktivitami
pod¾a medzinárodnej zmluvy,19) ak na takéto prijatie
nenadväzuje oslobodenie od dane pod¾a § 7 ods. 2
písm. f).

(2) Platite¾om dane pri vzniku daòovej povinnosti
pod¾a § 10 ods. 2 je osoba, ktorá
a) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja
u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý
sa u nej nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá
alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b) dodala na pouitie alebo pouila alkoholický nápoj
oslobodený od dane na iný ako urèený úèel.
§ 12
Zdaòovacie obdobie,
daòové priznanie, splatnos dane
(1) Zdaòovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak sa
v odsekoch 3 a 4, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 a 31, 49, 63, 64
alebo § 66 neustanovuje inak.
(2) Ak je platite¾om dane prevádzkovate¾ daòového
skladu, prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu,
prevádzkovate¾ daòového skladu pre zahranièných zástupcov alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného èlenského tátu, je povinný
najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová povinnos, poda colnému úradu daòové priznanie vyhotovené pod¾a vzoru ustanoveného veobecne záväzným
právnym predpisom, vydaným pod¾a osobitného
predpisu26) a v rovnakej lehote zaplati daò. Daòové
priznanie je povinný poda aj za zdaòovacie obdobie,
v ktorom mu daòová povinnos nevznikla.
(3) Platite¾ dane neuvedený v odseku 2 je povinný
poda colnému úradu daòové priznanie najneskôr do
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troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplati daò, ak sa
v odsekoch 2, 4 a 7, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 a 31, 49, 63,
64 alebo § 66 neustanovuje inak.
(4) Pri vzniku daòovej povinnosti pod¾a § 10 ods. 1
písm. h) a i) sa na splatnos dane pouijú lehoty na
splatnos colného dlhu pod¾a colných predpisov.
(5) Platite¾ dane je povinný v daòovom priznaní
uvies poadované údaje a vypoèíta daò pripadajúcu
na mnostvo alkoholického nápoja, z ktorého vznikla
daòová povinnos, alebo z ktorého sa uplatòuje vrátenie dane.
(6) Platite¾ dane je povinný vypoèíta daò sám; ak daòová povinnos vznikne pod¾a § 10 ods. 1 písm. h) a i),
daò vypoèíta colný úrad. Daò sa zaokrúh¾uje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7) Na platite¾a dane, ktorému vzniká daòová povinnos len z tichého vína, sa povinnos poda daòové priznanie nevzahuje.
§ 13
Vrátenie dane
(1) Daò z alkoholického nápoja preukázate¾ne zdaneného na daòovom území mono vráti
a) prevádzkovate¾ovi daòového skladu, ak prevzal takýto alkoholický nápoj alebo má alkoholický nápoj
zdanený pod¾a tohto zákona okrem alkoholického
nápoja, ktorým je lieh v spotrebite¾skom balení liehu
(ïalej len spotrebite¾ské balenie),
b) uívate¾skému podniku, ak prevzal takýto alkoholický nápoj na úèely oslobodené od dane, alebo má alkoholický nápoj zdanený pod¾a tohto zákona, a pouitie takéhoto alkoholického nápoja má uvedené
v odbernom poukaze,
c) prevádzkovate¾ovi daòového skladu, ak prevzal
spotrebite¾ské balenie oznaèené kontrolnou známkou, ktorou ho sám oznaèil a ktoré obsahuje lieh
preukázate¾ne znehodnotený a nevhodný na priamu
¾udskú spotrebu, a ak priloí k daòovému priznaniu
pod¾a § 12 ods. 2 alebo k dodatoènému daòovému
priznaniu úradný záznam27) o znièení týchto kontrolných známok,
d) oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi alkoholického nápoja, ktorým je lieh, ak prevzal alkoholický
nápoj, ktorým je lieh, ktorý je preukázate¾ne znehodnotený a nevhodný na priamu ¾udskú spotrebu
a tento lieh bol znièený pod dozorom colného úradu;
k daòovému priznaniu alebo dodatoènému daòovému priznaniu priloí úradný záznam27) o znièení tohto liehu a úradný záznam27) o znièení kontrolných
známok, ak bolo spotrebite¾ské balenie oznaèené
kontrolnou známkou,
e) osobe, ktorá ukonèila svoju èinnos pod¾a § 9 ods. 16
a § 15 ods. 11 písm. a), ak daò zaplatila a ak bol tento
alkoholický nápoj, ktorým je lieh, znièený pod¾a § 55
ods. 2.
27

) § 19 zákona è. 563/2009 Z. z.
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(2) Daò z preukázate¾ne zdaneného alkoholického
nápoja na daòovom území mono vráti osobe, ak
v rámci podnikania takýto alkoholický nápoj
a) dodala na územie iného èlenského tátu osobe na
podnikate¾ské úèely a k daòovému priznaniu alebo
dodatoènému daòovému priznaniu priloila
1. tretí diel zjednodueného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberate¾om) alkoholického nápoja,
2. potvrdenie správcu dane iného èlenského tátu
o vysporiadaní dane v tomto èlenskom táte,
3. úradný záznam27) o znièení kontrolných známok,
ak bolo spotrebite¾ské balenie oznaèené kontrolnou známkou, ak je správca dane oprávnený pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského
tátu vyhotovi takýto úradný záznam27) alebo doklad preukazujúci, e spotrebite¾ské balenie bolo
pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského
tátu oznaèené na daòové úèely,
b) dodala na územie iného èlenského tátu formou zásielkového obchodu a predloila potvrdenie správcu
dane iného èlenského tátu prísluného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto èlenskom táte,
c) vyviezla na územie tretieho tátu a uskutoènenie vývozu doloila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, e alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie; na poiadanie colného úradu je
potrebné vývoz alkoholického nápoja preukáza aj
iným dokladom, najmä dokladom o preprave alkoholického nápoja na územie tretieho tátu, alebo dokladom o platbe.
(3) Daò mono vráti prevádzkovate¾ovi daòového
skladu, ktorý pouil preukázate¾ne
a) zdanený lieh alebo víno na výrobu medziproduktu,
ak takýto medziprodukt bol dodaný mimo daòového
územia alebo ak bol dodaný na úèely oslobodené od
dane pod¾a § 60 ods. 1,
b) zdanené pivo, víno alebo medziprodukt na výrobu
liehu, ak takýto lieh bol dodaný mimo daòového územia alebo ak bol dodaný na úèely oslobodené od
dane pod¾a § 40 ods. 1.
(4) Daò mono vráti aj platite¾ovi dane, ak u daò zaplatil, a ak daò vypoèítal
a) platite¾ dane v neprospech príjemcu (odberate¾a) alkoholického nápoja, ktorému vyhotovil dobropis,
prièom o vrátenie dane môe poiada a po úhrade
dobropisu príjemcovi (odberate¾ovi) alkoholického
nápoja,
b) platite¾ dane vo svoj vlastný neprospech,
c) colný úrad v neprospech platite¾a dane.
(5) Vrátenie dane sa uplatní v zdaòovacom období,
v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do
uplynutia lehoty na podanie daòového priznania má
doklad pod¾a odsekov 1, 2 alebo odseku 7. Ak osoba,
ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad pod¾a
odsekov 1, 2 alebo odseku 7 do uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za zdaòovacie obdobie,
v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaòovacom období, za ktoré
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tento doklad priloí colnému úradu k daòovému priznaniu, v ktorom si uplatòuje vrátenie dane, najneskôr
vak do tyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.

(5) Daòovým skladom nie je liehovarnícky závod na
pestovate¾ské pálenie ovocia.

(6) Colný úrad vráti daò do 30 dní odo dòa podania
daòového priznania alebo dodatoèného daòového priznania, ak sú splnené vetky podmienky na vrátenie
dane. Ak colný úrad v tejto lehote zaène daòovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daò zistená
daòovou kontrolou sa neodliuje od dane uvedenej
v daòovom priznaní alebo dodatoènom daòovom priznaní, daò vráti do 15 dní od ukonèenia daòovej kontroly. Ak colný úrad zistí, e daò zistená daòovou kontrolou sa odliuje od dane uvedenej v daòovom priznaní
alebo dodatoènom daòovom priznaní, postupuje pod¾a
osobitného predpisu28) a daò vráti do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výke dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.

Povolenie na prevádzkovanie daòového skladu

(7) Preukázate¾ne zdaneným alkoholickým nápojom
na úèely tohto zákona je alkoholický nápoj, ktorého
zdanenie je doloené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daòou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene alkoholického nápoja, napríklad výpisom z úètu v banke, zahraniènej banke so
sídlom v inom èlenskom táte alebo poboèke zahraniènej banky (ïalej len banka), výdavkovým pokladnièným dokladom, dokladom z registraènej pokladnice
alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
§ 14
Pozastavenie dane, daòový sklad
(1) Pozastavenie dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorý
a) sa nachádza v daòovom sklade,
b) sa prepravuje za podmienok uvedených v § 17 a 18,
c) zabezpeèí29) colný úrad, alebo ktorý sa stal vlastníctvom tátu pod¾a osobitného predpisu,18) okrem preukázate¾ne zdaneného alkoholického nápoja.
(2) Daòovým skladom môe by len podnik na výrobu
alkoholického nápoja alebo sklad alkoholického nápoja nachádzajúci sa na daòovom území. Daòovým skladom je aj podnik na výrobu alkoholického nápoja alebo
sklad alkoholického nápoja nachádzajúci sa na území
iného èlenského tátu, ktorého prevádzkovanie je povolené pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu.
(3) Daòovým skladom môe by aj èas podniku na
výrobu alkoholického nápoja alebo èas skladu alkoholického nápoja okrem samostatného skladu liehu,30)
ktorým nie je Správa tátnych hmotných rezerv.31)
(4) V daòovom sklade môe by alkoholický nápoj len
v pozastavení dane.
28

)
)
30
)
31
)
32
)
33
)
29

§ 15

(1) Osoba, ktorá chce prevádzkova daòový sklad,
musí písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu. iados musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresy umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) obchodný názov a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, odosielaného a skladovaného alkoholického nápoja,
c) predpokladaný roèný objem výroby alkoholického
nápoja, skladovania alkoholického nápoja a predaja
alkoholického nápoja v príslunej mernej jednotke,
ak ide o podnik na výrobu alkoholického nápoja, alebo predpokladaný roèný objem skladovania alkoholického nápoja, spracovania alkoholického nápoja
a predaja alkoholického nápoja v príslunej mernej
jednotke, ak ide o sklad alkoholického nápoja.
(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om právnická osoba, ktorá nemá sídlo na
daòovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daòovom území,
b) povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh pod¾a
osobitného predpisu,32) ak bude v daòovom sklade
vyrába alebo spracováva lieh; to sa nevzahuje na
iados na prevádzkovanie skladu liehu pod¾a § 46
ods. 2 a 3,
c) technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja,
struèný opis èinnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náèrtom, spôsob zabezpeèenia pred neoprávneným vniknutím do týchto
priestorov a spôsob zabezpeèenia alkoholického nápoja pred neoprávneným pouitím,
d) technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu
výrobkov, ktoré majú by vyrobené, ved¾ajích produktov, prípadne odpadu,
e) úètovná závierka za predchádzajúce úètovné obdobie, ak iadate¾ bol povinný úètovnú závierku vypracova, a ak iadate¾ podlieha povinnosti overovania
úètovnej závierky audítorom, úètovná závierka overená audítorom pod¾a osobitných predpisov,33) ako
aj forma vedenia úètovníctva,
f) potvrdenie Sociálnej poisovne a zdravotnej poisov-

§ 68 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
§ 40 a 50 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
§ 2 ods. 3 písm. i) zákona è. 467/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 467/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 39 Obchodného zákonníka
§ 19 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ne o splnení podmienok uvedených v odseku 4
písm. e),
g) zoznam èlenských tátov, do ktorých iadate¾ predpokladá dodáva (zasiela) alkoholický nápoj v pozastavení dane; tento zoznam môe by na poiadanie
poskytnutý èlenským tátom urèenia,
h) èestné vyhlásenie iadate¾a, e spåòa podmienky
pod¾a odseku 4 písm. d) a e),
i) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne
prepojených osôb so iadate¾om.
(3) iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti pod¾a odseku 1
a v prílohách k nej.
(4) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,21)
b) zloil zábezpeku na daò pod¾a § 16,
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
d) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani
daòovému úradu osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo
osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich
rokov pred podaním iadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne
prepojenú alebo majetkovo prepojenú so iadate¾om,
nemala v priebehu desiatich rokov predo dòom podania iadosti daòové nedoplatky, ktoré neboli do
zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje aj na daòové nedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu pod¾a osobitných predpisov,22)
e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
pod¾a osobitných predpisov,23)
f) vytvorí primerané podmienky na výkon daòového
dozoru v podniku na výrobu alkoholického nápoja,
ktorým je lieh,
g) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin hospodársky, trestný èin proti majetku, alebo
iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je èlenom
riadiacich alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
h) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) Ak je iadate¾om o registráciu a vydanie povolenia
osoba, ktorá chce v pozastavení dane vyrába, spracúva, prijíma, odosiela alebo skladova alkoholický nápoj, ktorým je lieh, je povinná k iadosti pod¾a odseku 1
okrem príloh pod¾a odseku 2 písm. a), b), d) a i) priloi
aj
a) technickú dokumentáciu a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja,
v ktorom sa bude vyrába lieh s vyznaèením miest,
na ktoré priloil uzávery colný úrad, opis výrobných
a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu v sklade liehu s pripojeným
nákresom a vyznaèením umiestnenia uzáver miestností, struèný opis èinnosti a opis daòového skladu,
spôsob zabezpeèenia liehu pred neoprávneným pou-
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itím, technickú dokumentáciu a opis kontrolného
liehového meradla pod¾a § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného mnostva liehu a zariadení na zisovanie
zásob liehu, teploty liehu a doklad o overení týchto
zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení,
vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnos
správcu dane; to sa nevzahuje na iados na prevádzkovanie skladu liehu pod¾a § 46 ods. 2 písm. a),
ak iadate¾ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebite¾skom balení a na iados na prevádzkovanie skladu liehu pod¾a § 46 ods. 3,
b) opis èinnosti a opis skladu alkoholického nápoja,
spôsob zabezpeèenia alkoholického nápoja, ktorým
je lieh, pred neoprávnenou manipuláciou s liehom
alebo neoprávneným pouitím liehu, opis skladovacích priestorov v sklade liehu pod¾a § 46 ods. 2
písm. a), ak iadate¾ prijíma, skladuje alebo odosiela
lieh, ktorý je v spotrebite¾skom balení a zariadenia
na skladovanie liehu v sklade liehu pod¾a § 46
ods. 3.
(6) Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním
povolenia na prevádzkovanie daòového skladu preverí
skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 1 a 3 a 5, porovná
skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloenými v prílohe k iadosti. Ak sú tieto skutoènosti
a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky pod¾a odseku 4 a § 42 a 46 alebo § 61 alebo § 62 a 67 alebo § 68,
colný úrad iadate¾a zaregistruje a vydá mu povolenie
na prevádzkovanie daòového skladu do 60 dní odo dòa
podania tejto iadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daòového skladu zároveò uvedie druh vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, odosielaného
alebo skladovaného alkoholického nápoja, ktorý sa
bude v daòovom sklade vyrába, spracúva, prijíma,
odosiela alebo skladova.
(7) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a odseku 1, odseku 2 písm. b) a d) a f), odseku 4 písm. e) a g) a odseku
5 oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa ich vzniku.
Zmenu údajov pod¾a odseku 2 písm. a) je prevádzkovate¾ daòového skladu povinný oznámi colnému úradu
do 15 dní odo dòa podania návrhu na zmenu údajov
príslunému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovate¾a daòového skladu údaje uvedené v oznámení
a s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien doplní
pôvodné povolenie na prevádzkovanie daòového skladu
alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie
daòového skladu pre toho istého prevádzkovate¾a daòového skladu zostáva v platnosti pôvodné registraèné
èíslo prevádzkovate¾a.
(8) Povolenie na prevádzkovanie daòového skladu
zaniká
a) dòom podania iadosti prevádzkovate¾om daòového
skladu o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom podania iadosti o zruenie ivnostenského oprávnenia, alebo dòom podania
oznámenia o ukonèení podnikania,
b) dòom úmrtia prevádzkovate¾a daòového skladu alebo dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o vyhlásení prevádzkovate¾a daòového skladu
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za màtveho, ak je prevádzkovate¾om daòového skladu fyzická osoba,
dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
o zruení konkurzu pre nedostatok majetku alebo
dòom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie
alebo povolené vyrovnanie,
desiatym dòom odo dòa uplynutia lehoty
1. splatnosti dane, ak splatná daò nebola odvedená
a ak prevádzkovate¾ovi daòového skladu colný
úrad upustil úplne alebo èiastoène upustil od povinnosti zloi zábezpeku na daò pod¾a § 16
ods. 12,
2. na doplnenie zábezpeky na daò pod¾a § 16 ods. 7
písm. b) a c), ak zábezpeka na daò nebola doplnená v lehote pod¾a § 16,
3. urèenej colným úradom pod¾a § 16 ods. 18 na zloenie alebo doplnenie zábezpeky na daò pod¾a
§ 16 ods. 17, ak zábezpeka na daò nebola zloená
alebo doplnená v lehote urèenej colným úradom,
dòom odòatia povolenia na prevádzkovanie daòového skladu colným úradom,
dòom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom zruenia ivnostenského
oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi,34) ak osoba nepodala iados pod¾a písmena a).

(9) Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daòového skladu odníme, ak
a) prevádzkovate¾ daòového skladu vstúpi do likvidácie,
b) prevádzkovate¾ daòového skladu prestal spåòa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 4 písm. a) a f),
c) v daòovom sklade, v ktorom sa vyrába, spracúva alebo skladuje alkoholický nápoj, ktorým je lieh, dolo
k preukázate¾nému zásahu do usporiadania výrobných zariadení, skladovacích zariadení, kontrolných liehových meradiel pod¾a § 45 ods. 1 a ich zabezpeèenia,
d) prevádzkovate¾ daòového skladu skladuje alebo prechováva alkoholický nápoj, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom
nevie preukáza,
e) prevádzkovate¾ daòového skladu poruuje pri uvedení spotrebite¾ského balenia do daòového vo¾ného
obehu ustanovenia § 51,
f) prevádzkovate¾ daòového skladu poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona neuvedené v písmenách c)
a e), poruuje platné právne predpisy z oblasti výroby a uvádzania liehu na trh a uloenie pokuty a ani
výzvy colného úradu neviedli k náprave,
g) prevádzkovate¾ daòového skladu poiada o odòatie
povolenia na prevádzkovanie daòového skladu,
h) prevádzkovate¾ovi daòového skladu zaniklo alebo
bolo odòaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu
v liehovarníckom závode pod¾a osobitného predpisu.32)
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(10) Colný úrad môe odòa povolenie na prevádzkovanie daòového skladu, ak prevádzkovate¾ daòového
skladu poèas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela alkoholický
nápoj, prièom prihliada na závanos dôvodov.
(11) Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daòového skladu
a) prevádzkovate¾ daòového skladu alebo dediè pod¾a
odseku 8 písm. b), alebo súdom ustanovený správca
dedièstva vykoná za úèasti colného úradu inventarizáciu zásob alkoholického nápoja ku dòu zániku povolenia na prevádzkovanie daòového skladu a v lehote urèenej colným úradom podá daòové priznanie
a v rovnakej lehote zaplatí daò,
b) colný úrad pouije zloenú zábezpeku na daò na
úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daò
bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu,
c) colný úrad poiada o úhradu dane príslunú banku,
ak je zabezpeèením dane banková záruka,35)
d) colný úrad zruí registraèné èíslo.
(12) Prevádzkovate¾ovi daòového skladu, ktorému
bolo odòaté povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu pod¾a odseku 9 písm. c) a f), môe colný úrad
vyda nové povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odòatí povolenia na
prevádzkovanie daòového skladu; ak ide o osobu s ním
majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú,
môe jej by vydané povolenie na prevádzkovanie daòového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovate¾ovi daòového skladu o odòatí povolenia na
prevádzkovanie daòového skladu. Pri odòatí povolenia
pod¾a odseku 10 môe colný úrad vyda nové povolenie
na prevádzkovanie daòového skladu najskôr po uplynutí jedného roku po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odòatí povolenia na prevádzkovanie daòového skladu.
(13) Ak prevádzkovate¾ daòového skladu prevzal preukázate¾ne zdanený alkoholický nápoj, ktorým je lieh,
v spotrebite¾skom balení oznaèený kontrolnou známkou ním uvedený do daòového vo¾ného obehu, a z tohto
liehu nemono vráti daò pod¾a § 13 ods. 1 písm. c), je
povinný o jeho prevzatí a výdaji vies samostatnú evidenciu a zabezpeèi skladovanie v priestoroch, ktoré
musia by priestorovo oddelené od uskladnenia liehu
v spotrebite¾skom balení, ktoré je v pozastavení dane.
§ 16
Zábezpeka na daò
(1) Zloením zábezpeky na daò sa na úèely tohto zákona rozumie
a) vklad peòaných prostriedkov na úèet colného úra-

34

) § 58 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 8a zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

35

) § 313 a 322 Obchodného zákonníka.
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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du, prièom colnému úradu nevzniká povinnos vyplati iadate¾ovi úrok,
b) banková záruka35) poskytnutá bankou v prospech
colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záruèná listina obsahuje výhrady banky.
(2) Osoba, ktorá chce prevádzkova daòový sklad,
pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daòového
skladu je povinná zloi zábezpeku na daò vo výke
dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uvies do daòového vo¾ného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky
zábezpeky na daò sa zapoèíta aj daò pripadajúca na
mnostvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá
uvies do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené
od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65.
(3) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný ma
zloenú zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na priemerné mesaèné mnostvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daòového vo¾ného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky zábezpeky na daò
sa zapoèíta aj daò pripadajúca na mnostvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daòového vo¾ného obehu
na úèely oslobodené od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60
ods. 1 alebo § 65.
(4) Povinnos zloenia zábezpeky na daò sa nevzahuje na lieh osobitného urèenia, ktorého vlastníkom je
tát.31)
(5) Osoba pod¾a odseku 2 a prevádzkovate¾ daòového
skladu pod¾a odseku 3 sú povinní zloi zábezpeku na
daò za vetky daòové sklady, ktoré chcú prevádzkova;
ustanovenia § 17 a 18 tým nie sú dotknuté.
(6) Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daòového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe pod¾a odseku 2 zloenú zábezpeku na daò.
(7) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný sledova výku zloenej zábezpeky na daò a upravi zloenú zábezpeku na daò
a) pred zaèatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane, ak výka zloenej zábezpeky na daò
pod¾a odseku 3 nezodpovedá výke dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja, ktoré má prepravova v pozastavení dane vrátane mnostva alkoholického nápoja oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65, okrem zábezpeky na
daò na prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielate¾, dopravca alebo príjemca,
b) ak daò pripadajúca na mnostvo alkoholického nápoja uvedeného do daòového vo¾ného obehu za
predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane mnostva alkoholického nápoja oslobodeného od dane
pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 prevyuje
o viac ako 20 % daò, ktorá pripadá na mnostvo alkoholického nápoja, na ktoré je zloená zábezpeka
na daò; prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný
zvýi zábezpeku na daò o sumu dane, ktorá prevyuje zloenú zábezpeku na daò, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dòa vzniku tejto skutoènosti; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovate¾ovi
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daòového skladu upustil od povinnosti zloi zábezpeku na daò,
c) do desiatich pracovných dní odo dòa oznámenia
pod¾a odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad pouil
na úhradu dane.
(8) Ak daò nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad pouije zábezpeku
na daò na úhradu dane a oznámi túto skutoènos prevádzkovate¾ovi daòového skladu.
(9) Prevádzkovate¾ daòového skladu môe poiada
colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu
banku, ktorá poskytla bankovú záruku,35) o zníenie
zloenej zábezpeky na daò. iados o zníenie zloenej
zábezpeky na daò môe prevádzkovate¾ daòového skladu predloi colnému úradu, ak zloená zábezpeka na
daò je vyia o viac ako 20 % ako súèet dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo alkoholického nápoja uvedeného do daòového vo¾ného obehu vrátane
mnostva alkoholického nápoja oslobodeného od dane
pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo stavu zásob alkoholických nápojov, ktoré mal prevádzkovate¾ daòového skladu v stave zásob k poslednému dòu kadého
kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom toto prevýenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním iadosti o zníenie zloenej zábezpeky na daò a trvá aj v èase podania
iadosti o zníenie zloenej zábezpeky na daò.
(10) Colný úrad o iadosti pod¾a odseku 9 rozhodne
do 15 pracovných dní odo dòa podania a prísluný rozdiel môe vráti s prihliadnutím na stav zásob alkoholického nápoja, a to do piatich pracovných dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zníení
zloenej zábezpeky na daò.
(11) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorým je podnik na výrobu alkoholického nápoja, môe poiada
colný úrad o upustenie od povinnosti zloi zábezpeku
na daò (ïalej len upustenie od zábezpeky)
a) úplne, ak je iadate¾ daòovo spo¾ahlivý najmenej 24
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred
podaním iadosti o upustenie od zábezpeky,
b) èiastoène vo výke 50 %, ak je iadate¾ daòovo spo¾ahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky.
(12) Colný úrad iados pod¾a odseku 11 posúdi, a ak
je prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11
daòovo spo¾ahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo èiastoènom upustení od zábezpeky do 60 dní odo
dòa podania tejto iadosti a urèí lehotu platnosti tohto
rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 17 a 18 tým nie sú dotknuté. Ak
colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú
iados o upustenie od zábezpeky môe prevádzkovate¾
daòového skladu pod¾a odseku 11 poda najskôr po
uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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(13) Prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky
na ïalie obdobie, je povinný poiada colný úrad
o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(14) Na úèely tohto zákona sa za daòovo spo¾ahlivého
povauje prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11, ktorý
a) vykazuje v súvahe z riadnej úètovnej závierky kladný
rozdiel medzi majetkom a záväzkami21) vo výke najmenej dvojnásobku priemernej mesaènej daòovej
povinnosti za obdobie 12 mesiacov, za ktoré sa zostavuje riadna úètovná závierka,21) a to poèas
1. dvoch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich
úètovných období pred podaním iadosti o úplné
upustenie od zábezpeky,
2. jedného úètovného obdobia pred podaním iadosti o èiastoèné upustenie od zábezpeky,
b) dodruje podmienky pod¾a § 15 ods. 4, a ktorý
c) sa nedopustil správneho deliktu pod¾a § 70 ods. 1
písm. g), h), o), p), r) a w), a to
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky.
(15) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 11 sú
a) úètovná závierka za bezprostredne predchádzajúce
1. dve úètovné obdobia pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. jedno úètovné obdobie pred podaním iadosti
o èiastoèné upustenie od zábezpeky,
b) potvrdenie preukazujúce dodriavanie podmienky
pod¾a odseku 14 písm. b),
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky.
(16) Prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11 je povinný na poiadanie colného úradu spresni
údaje uvedené v iadosti pod¾a odseku 11 a v prílohách
k iadosti.
(17) Colný úrad vyzve prevádzkovate¾a daòového
skladu pod¾a odseku 11, ktorému èiastoène alebo úplne upustil od zábezpeky pod¾a odseku 12, aby zábezpeku na daò zloil alebo ju doplnil v urèenej lehote, ktorá
nesmie by kratia ako 15 dní a dlhia ako 30 dní, ak
zistil, e
a) prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 11
má nedoplatky
1. voèi colnému úradu alebo daòovému úradu viac
ako pä dní,
2. na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie pod¾a osobitných predpisov,23)
b) nastali iné okolnosti, na základe ktorých mono odô-

Èiastka 151

vodnene predpoklada, e prevádzkovate¾ daòového
skladu pod¾a odseku 11 nesplní riadne a vèas svoju
povinnos zaplati daò pod¾a tohto zákona.
(18) Ak colný úrad urèil lehotu na zloenie alebo doplnenie zábezpeky na daò, prevádzkovate¾ daòového
skladu je povinný zábezpeku na daò zloi alebo doplni v lehote a vo výke urèenej colným úradom.
DRUHÁ HLAVA
PREPRAVA ALKOHOLICKÉHO NÁPOJA
§ 17
Postup pri preprave alkoholického nápoja
v pozastavení dane a oslobodeného od dane
na daòovom území
(1) Alkoholický nápoj v pozastavení dane je moné
prepravova na daòovom území len
a) z daòového skladu do iného daòového skladu alebo
na miesto priameho dodania; miestom priameho dodania sa na úèely tohto zákona rozumie miesto, na
ktoré je dodaný alkoholický nápoj prepravovaný
v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo osobe, ktorú urèí príjemca (odberate¾), ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu alebo oprávnený príjemca pod¾a § 19 ods. 1, ktorý opakovane prijíma
alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného èlenského tátu, a táto osoba nie je oprávnená prijíma
alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b) z miesta dovozu (§ 23) do daòového skladu alebo na
miesto priameho dodania,
c) z daòového skladu do miesta výstupu (§ 24),
d) z miesta dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela
registrovaný odosielate¾ do miesta výstupu (§ 24),
e) do daòového skladu, ak sa prepravuje alkoholický
nápoj, ktorým je lieh a ktorého vlastníkom sa stal
tát pod¾a osobitného predpisu.31)
(2) Alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 je moné prepravova na
daòovom území len
a) z daòového skladu do uívate¾ského podniku,
b) z miesta dovozu (§ 23) do miesta uskladnenia alkoholického nápoja v uívate¾skom podniku pri dovoze, ktorý uskutoèòuje uívate¾ský podnik,
c) z uívate¾ského podniku do iného uívate¾ského
podniku, ak ide o ukonèenie èinnosti uívate¾ského
podniku pod¾a § 9 ods. 16,
d) medzi prevádzkaròami tej istej osoby, ktorá je uívate¾ským podnikom.
(3) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch, ak
nie je ohrozená vymoite¾nos dane alebo vybratie
dane, povoli na iados osoby, ktorá chce prepravova
na daòovom území alkoholický nápoj v pozastavení
dane alebo oslobodený od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60
ods. 1 alebo § 65, aj iný spôsob prepravy alkoholického
nápoja, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4) Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1,
§ 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území je moné
uskutoèni len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného pro-
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stredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise37) (ïalej len
elektronický dokument), ak § 21 neustanovuje inak.
Návrh elektronického dokumentu a aj akáko¾vek zmena
vykonaná prostredníctvom elektronického systému36)
musí by podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,38) ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾) s colným úradom nedohodnú inak.
(5) Pred zaèatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území odosielate¾ (dodávate¾) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zale colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) elektronicky
overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú
údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenèný kód (ïalej len referenèný kód) a zároveò zale elektronický dokument
s prideleným referenèným kódom odosielate¾ovi (dodávate¾ovi), príjemcovi (odberate¾ovi) a colnému úradu
príjemcu (odberate¾a). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne
informuje odosielate¾a návrhu elektronického dokumentu. Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1,
§ 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území je moné zaèa
a po pridelení referenèného kódu. Alkoholický nápoj
prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od
dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(6) Odosielate¾ (dodávate¾) môe zrui elektronický
dokument, ak sa nezaèala preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane
pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom
území; preprava alkoholického nápoja v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1,
§ 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území sa zaèína, keï
alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený
od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 opustí
daòový sklad odosielate¾a (dodávate¾a) alebo uívate¾ský podnik odosielate¾a (dodávate¾a), alebo je prepustený do vo¾ného obehu.4)
(7) Poèas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území môe
odosielate¾ (dodávate¾), ktorý zloil zábezpeku na daò,
zmeni miesto prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 alebo zmeni príjemcu (odberate¾a) prostredníctvom elektronického systému,36)
a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.37)
(8) Príjemca (odberate¾) alkoholického nápoja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného
od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na da36
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òovom území je povinný najneskôr do piatich
pracovných dní odo dòa ukonèenia prepravy tohto alkoholického nápoja predloi colnému úradu príjemcu
(odberate¾a) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú
prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise37) (ïalej len
správa o prijatí). Správa o prijatí musí by podpísaná
zaruèeným elektronickým podpisom,38) ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava alkoholického nápoja
v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území sa
povauje za ukonèenú dòom prijatia alkoholického nápoja príjemcom (odberate¾om) alebo prijatia v mieste
priameho dodania. Colný úrad príjemcu (odberate¾a)
elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto
údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberate¾ovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberate¾a) po jej zaevidovaní bezodkladne zale odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) a colnému úradu
odosielate¾a (dodávate¾a). Ak údaje uvedené v správe
o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a správy o prijatí.
(9) Alkoholický nápoj, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území, musí
by po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberate¾a) okrem prepravy alkoholického nápoja na miesto priameho dodania.
(10) Ak colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je súèasne aj colným úradom príjemcu (odberate¾a), colný úrad
odole elektronický dokument s prideleným referenèným kódom príjemcovi (odberate¾ovi) a zaevidovanú
správu o prijatí odole odosielate¾ovi (dodávate¾ovi).
(11) Na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravova
v pozastavení dane alebo oslobodený od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daòovom území,
musí by vdy zloená zábezpeka na daò. Zábezpeka na
daò sa zloí najmenej vo výke dane pripadajúcej na
mnostvo prepravovaného alkoholického nápoja, ak
odsek 13 a § 18 ods. 11 neustanovujú inak. Zloenie zábezpeky na daò na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane, sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 16 ods. 3 je zloená v takej výke,
e pokrýva zábezpeku na daò na alkoholický nápoj,
ktorý sa má prepravova v pozastavení dane. Zloenie
zábezpeky na daò na alkoholický nápoj, ktorým je lieh,
ktorý sa má prepravova oslobodený od dane pod¾a § 40
ods. 1 a ktorý nie je denaturovaný, sa nevyaduje, ak
zábezpeka na daò pod¾a § 9 ods. 4 písm. b) je zloená
v takej výke, e pokrýva zábezpeku na daò na lieh, ktorý sa má prepravova oslobodený od dane pod¾a § 40
ods. 1. Zloenú zábezpeku na daò colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) bezodkladne vráti osobe, ktorá zloila
zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy o prijatí, ak

) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
37
) Nariadenie Komisie (ES) è. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokia¾ ide o elektronické
postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v reime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
38
) § 4 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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sa colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) a osoba, ktorá
zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
(12) Na prepravu alkoholického nápoja na daòovom
území
a) v pozastavení dane zloí zábezpeku na daò
1. prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je
1a. odosielate¾om (dodávate¾om) na daòovom
území,
1b. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daòové
územie,
1c. odosielate¾om (vývozcom) pri vývoze z daòového územia,
1d. príjemcom alkoholického nápoja, ktorého
vlastníkom sa stal tát pod¾a osobitných predpisov,18)
1e. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území,
ak alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane pod¾a odseku 1 písm. a) je v jeho
vlastníctve alebo
1f. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území
namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) na daòovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad
s dohodou súhlasil,
2. registrovaný odosielate¾, alebo
3. dopravca alebo príjemca (odberate¾) na daòovom
území namiesto odosielate¾a (dodávate¾a), ak sa
tak dohodli a colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
s dohodou súhlasil,
b) oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1
alebo § 65 zloí zábezpeku na daò uívate¾ský podnik, ktorý je
1. odberate¾om na daòovom území alebo
2. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daòové územie.
(13) Colný úrad povolí na základe písomnej iadosti
prevádzkovate¾a daòového skladu alebo uívate¾ského
podniku zníenie zloenej zábezpeky na daò na prepravovaný alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ak výka
dane pripadajúca na mnostvo liehu prepravovaného
v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymoite¾nos dane alebo vybratie dane a ak tento
iadate¾ je daòovo spo¾ahlivý po dobu najmenej 24 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o zníenie zloenej zábezpeky na daò na
prepravovaný lieh; zníená zábezpeka na daò je súèet
sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výku
3 320 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac vo výke 7 470 000 eur. Povolenie
na zníenie zloenej zábezpeky na daò na prepravovaný
lieh sa nevyaduje, ak bolo vydané povolenie na zníenie zloenej zábezpeky na daò pod¾a § 18 ods. 11. Ak
súèet zábezpeky na daò na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane alebo oslobodený od dane pod¾a
§ 40 ods. 1 na daòovom území a zábezpeky na daò na
lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane na
území Európskej únie, je najmenej 3 320 000 eur, zníená zábezpeka na daò na takto prepravovaný lieh je
súèet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výku 3 320 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac vo výke 7 470 000 eur. Zábezpeka na daò pod¾a tohto odseku sa nevyaduje, ak
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zábezpeka na daò pod¾a § 18 ods. 11 je zloená vo výke
7 470 000 eur. Ak prevádzkovate¾ daòového skladu alebo uívate¾ský podnik nespåòa niektorú z podmienok
uvedených v § 15 ods. 4 písm. a), c) a g), povolenie na
zníenie zloenej zábezpeky na daò zaniká.
§ 18
Postup pri preprave alkoholického nápoja
v pozastavení dane na území Európskej únie
(1) Alkoholický nápoj v pozastavení dane je moné
prepravova na území Európskej únie len
a) z daòového skladu na daòovom území alebo z miesta
dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela registrovaný odosielate¾ na daòovom území do daòového
skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom èlenskom táte, alebo slovenskému zástupcovi pod¾a
§ 32 ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na pouitie
v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy19) na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b) z daòového skladu na daòovom území alebo z miesta
dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela registrovaný odosielate¾ na daòovom území do daòového
skladu na daòovom území cez územie iného èlenského tátu,
c) z daòového skladu v inom èlenskom táte alebo od
registrovaného odosielate¾a v inom èlenskom táte
do daòového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi
na daòovom území,
d) z daòového skladu v inom èlenskom táte alebo od
registrovaného odosielate¾a v inom èlenskom táte
do daòového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi
v inom èlenskom táte cez daòové územie,
e) v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho tátu.
(2) Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení
dane na území Európskej únie je moné uskutoèni len
na základe elektronického dokumentu, ak § 21 neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj
akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému36) musí by podpísaná zaruèeným
elektronickým podpisom,38) ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾) s colným úradom nedohodnú inak.
(3) Pred zaèatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane z daòového územia na územie Európskej únie vyhotoví odosielate¾ (dodávate¾) návrh elektronického dokumentu, ktorý zale colnému úradu
odosielate¾a (dodávate¾a). Colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenèný kód
a zároveò zale elektronický dokument s prideleným
referenèným kódom odosielate¾ovi (dodávate¾ovi)
a správcovi dane èlenského tátu príjemcu (odberate¾a). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje
odosielate¾a návrhu elektronického dokumentu. Ak sa
alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení dane pod¾a
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odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) zale elektronický dokument príjemcovi (odberate¾ovi) alkoholického nápoja a colnému úradu príjemcu
(odberate¾a). Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie je moné zaèa a
po pridelení referenèného kódu. Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie
musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(4) Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení
dane na území Európskej únie pod¾a odseku 1 písm. c),
colný úrad príjemcu (odberate¾a) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane èlenského tátu
odosielate¾a (dodávate¾a) zasla príjemcovi (odberate¾ovi).
(5) Odosielate¾ (dodávate¾) môe zrui elektronický
dokument, ak sa nezaèala preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie; preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie sa zaèína, keï alkoholický nápoj
opustí daòový sklad odosielate¾a (dodávate¾a) alebo je
prepustený do vo¾ného obehu.4)
(6) Poèas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie môe prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý zloil zábezpeku na daò alebo registrovaný odosielate¾ na daòovom území, ktorý
zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo zmeni príjemcu (odberate¾a), okrem príjemcu (odberate¾a), ktorým je
slovenský zástupca pod¾a § 32 ods. 15 alebo ozbrojené
sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci,
prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise. 37)
(7) Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení
dane na území Európskej únie pod¾a odseku 1 písm. c),
príjemca (odberate¾) alkoholického nápoja prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukonèenia prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane predloi colnému
úradu príjemcu (odberate¾a) správu o prijatí. Správa
o prijatí musí by podpísaná zaruèeným elektronickým
podpisom,38) ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie sa povauje za ukonèenú dòom
prijatia alkoholického nápoja príjemcom (odberate¾om)
alebo prijatia v mieste priameho dodania. Colný úrad
príjemcu (odberate¾a) elektronicky overí údaje v správe
o prijatí a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberate¾ovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberate¾a) zale bezodkladne
po jej zaevidovaní správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberate¾a)
o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a
správy o prijatí.
(8) Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení
dane na území Európskej únie pod¾a odseku 1 písm. a),
colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je povinný správu
o prijatí zaslanú správcom dane èlenského tátu prí-
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jemcu (odberate¾a) zasla odosielate¾ovi (dodávate¾ovi)
na daòovom území.
(9) Alkoholický nápoj, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie, musí by po
prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu
(odberate¾a) okrem prepravy alkoholického nápoja na
miesto priameho dodania.
(10) Na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravova
v pozastavení dane na území Európskej únie, musí by
vdy zloená zábezpeka na daò okrem prepravy alkoholického nápoja slovenskému zástupcovi pod¾a § 32
ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky
a ich civilným zamestnancom, na pouitie v súvislosti
s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy19) na územie
tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy.
Zábezpeku na daò zloí odosielate¾ (dodávate¾) vo výke
dane pripadajúcej na mnostvo prepravovaného alkoholického nápoja, ak odsek 11 a § 17 ods. 13 neustanovuje inak. Zloenie zábezpeky na daò na alkoholický
nápoj, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane, sa
nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 16 ods. 3 je
zloená v takej výke, e pokrýva zábezpeku na daò na
alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane. Zábezpeka na daò zloená v inom èlenskom
táte je platná na daòovom území. Colný úrad na iados odosielate¾a (dodávate¾a) môe povoli, aby namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) zloil zábezpeku na
daò príjemca (odberate¾), ak sa tak odosielate¾ (dodávate¾) a príjemca (odberate¾) dohodli. Zloenú zábezpeku
na daò colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) bezodkladne vráti osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane èlenského tátu príjemcu (odberate¾a), ak sa colný úrad
odosielate¾a (dodávate¾a) a osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
(11) Colný úrad povolí na základe písomnej iadosti
odosielate¾a (dodávate¾a) zníenie zloenej zábezpeky
na daò na prepravovaný alkoholický nápoj, ktorým je
lieh, odosielate¾ovi (dodávate¾ovi), ak výka dane pripadajúcej na mnostvo liehu prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená
vymoite¾nos dane alebo vybratie dane a ak tento iadate¾ je daòovo spo¾ahlivý po dobu najmenej 24 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním
iadosti o zníenie zloenej zábezpeky na daò na prepravovaný lieh; zníená zábezpeka na daò je súèet
sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výku
3 320 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac vo výke 7 470 000 eur. Povolenie
na zníenie zloenej zábezpeky na daò na prepravovaný
lieh sa nevyaduje, ak bolo vydané povolenie na zníenie zloenej zábezpeky na daò pod¾a § 17 ods. 13. Ak
súèet zábezpeky na daò na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane na území Európskej únie a zábezpeky na daò na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daòovom
území je najmenej 3 320 000 eur, zníená zábezpeka na
daò na takto prepravovaný lieh je súèet sumy 3 320 000
eur a sumy, ktorá presahuje výku 3 320 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac
vo výke 7 470 000 eur. Zábezpeka na daò pod¾a tohto
odseku sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 17
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ods. 13 je zloená vo výke 7 470 000 eur. Ak odosielate¾ (dodávate¾) nespåòa niektorú z podmienok uvedených v § 15 ods. 4 písm. a), c) a g), povolenie na zníenie zloenej zábezpeky na daò zaniká.
(12) Preprava alkoholického nápoja v pozastavení
dane z územia Európskej únie osobám uvedeným v § 32
ods. 2 alebo z daòového územia osobám uvedeným
v § 32 ods. 15 sa uskutoèòuje s elektronickým dokumentom a s osvedèením o oslobodení od spotrebnej
dane vyhotoveným pod¾a vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise39) (ïalej len osvedèenie
o oslobodení). Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných èlenských tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilným zamestnancom, na
pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy,19) alebo z daòového územia ozbrojeným silám
Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na
pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy,19) na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutoèòuje s osvedèením
o oslobodení. Po ukonèení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane osoby uvedené v § 32 ods. 2
bezodkladne informujú o prijatí alkoholického nápoja
colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí,
prièom postupuje primerane pod¾a osobitného predpisu;37) colný úrad Bratislava zale správu o prijatí správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a).
§ 19
Oprávnený príjemca
(1) Oprávneným príjemcom na daòovom území je
osoba, ktorá má povolenie prijíma alkoholický nápoj
z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného èlenského
tátu oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu prijíma alkoholický nápoj z iného
èlenského tátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce
by oprávneným príjemcom na daòovom území a chce
opakovane prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane, musí písomne poiada
colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijíma
alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane. Osoba, ktorá chce príleitostne prija alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane, musí na kadý príleitostný príjem
alkoholického nápoja písomne poiada colný úrad
o vydanie povolenia prija alkoholický nápoj z iného
èlenského tátu v pozastavení dane.
(2) iados o registráciu a vydanie povolenia prijíma
alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane alebo iados o vydanie povolenia
prija alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
39
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b) obchodný názov alkoholického nápoja a prísluný
kód kombinovanej nomenklatúry,
c) údaj o predpokladanom roènom objeme alkoholického nápoja prijímaného v pozastavení dane v príslunej mernej jednotke, ak je iadate¾om osoba,
ktorá chce prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane,
d) údaj o mnostve alkoholického nápoja v príslunej
mernej jednotke a predpokladaný èas prijatia celého
mnostva alkoholického nápoja, ktoré má v danom
prípade prija iadate¾, ktorým je osoba, ktorá chce
príleitostne prija alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane.
(3) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 2 sú
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om právnická osoba, ktorá nemá sídlo na
daòovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daòovom území,
b) technická dokumentácia a opis skladovacích priestorov a spôsob zabezpeèenia alkoholického nápoja
pred neoprávneným pouitím, ak je iadate¾om osoba, ktorá chce prijíma alkoholický nápoj, ktorým je
lieh, z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
c) opis skladovacích zariadení pod¾a § 42 ods. 1, ak je
iadate¾om osoba, ktorá chce prijíma alkoholický
nápoj, ktorým je lieh, z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
d) technická dokumentácia zariadení na zisovanie zásob alkoholického nápoja, ktorým je lieh, jeho teploty a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ak iadate¾ má
zariadenie na skladovanie liehu, ak je iadate¾om
osoba, ktorá chce prijíma alkoholický nápoj, ktorým je lieh, z iného èlenského tátu v pozastavení
dane.
(4) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,21)
b) zloil zábezpeku na daò,
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
d) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani
daòovému úradu osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo
osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich
rokov pred podaním iadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne
prepojenú alebo majetkovo prepojenú so iadate¾om, nemala v priebehu desiatich rokov predo dòom
podania iadosti daòové nedoplatky, ktoré neboli do
zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje aj na daòové nedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu pod¾a osobitných predpisov,22)
e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
pod¾a osobitných predpisov,23)
f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin hospodársky, trestný èin proti majetku, alebo

) Nariadenie Komisie (ES) è. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedèení o oslobodení od spotrebnej dane (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 9/zv.1; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1996).
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iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je èlenom
riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti a v prílohách k iadosti.
(6) Osoba, ktorá chce prijíma alkoholický nápoj
z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane,
je povinná pred vydaním povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane
opakovane, zloi zábezpeku na daò spôsobom pod¾a
§ 16 ods. 1, a to vo výke dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja, ktorým je
a) víno, medziprodukt alebo pivo, ktoré predpokladá
prija v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
b) lieh, ktoré predpokladá prija v priebehu dvoch po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(7) Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním
povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského
tátu v pozastavení dane opakovane preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky pod¾a odsekov 4 a 6, colný úrad iadate¾a zaregistruje
a vydá mu povolenie prijíma alkoholický nápoj z iného
èlenského tátu v pozastavení dane opakovane do 60
dní odo dòa podania tejto iadosti.
(8) Osoba, ktorá chce prija alkoholický nápoj z iného
èlenského tátu v pozastavení dane príleitostne, je povinná pred vydaním povolenia prija alkoholický nápoj
z iného èlenského tátu v pozastavení dane zloi zábezpeku na daò spôsobom pod¾a § 16 ods. 1, a to vo
výke dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického
nápoja, ktoré má v danom prípade prija. Colný úrad
vydá potvrdenie o zloení zábezpeky na daò.
(9) Colný úrad pred vydaním povolenia prija alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane
príleitostne preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov
2 a 3. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky pod¾a odsekov 4 a 8, colný úrad
vydá povolenie prija alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci
pracovný deò po dni, keï iadate¾ zloil zábezpeku na
daò a urèí lehotu na prijatie celého mnostva alkoholického nápoja, ktorá nesmie by dlhia ako 60 kalendárnych dní odo dòa vydania povolenia prija alkoholický
nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Na
úhradu dane je moné po dohode s colným úradom poui zloenú zábezpeku na daò; ustanovenie § 70 ods. 1
písm. w) sa nepouije.
(10) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický
nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, chce prija lieh a daò pripadajúca na toto
mnostvo liehu je vyia o viac ako 10 % ne zloená zábezpeka na daò, je povinný najneskôr deò pred prijatím tohto liehu
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a) oznámi túto skutoènos colnému úradu písomne
alebo v elektronickej forme,
b) zvýi zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorá prevyuje zloenú zábezpeku na daò.
(11) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický
nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplni zloenú zábezpeku na daò
o sumu, ktorú colný úrad pouil na úhradu dane, a to
do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia upovedomenia pod¾a odseku 13.
(12) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický
nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, môe písomne poiada colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníenie zloenej zábezpeky na
daò, ak zloená zábezpeka na daò je vyia o viac ako
20 % ne daò pripadajúca na mnostvo alkoholického
nápoja uvedeného do daòového vo¾ného obehu za predchádzajúce dva kalendárne mesiace, ak prijíma alkoholický nápoj, ktorým je lieh, alebo za predchádzajúci
kalendárny mesiac, ak prijíma alkoholický nápoj, ktorým je víno, medziprodukt alebo pivo, za predpokladu,
e tento stav trvá najmenej es po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov a za predpokladu, e tento stav
trvá aj v èase podania iadosti o zníenie zábezpeky na
daò a ak je iadate¾ daòovo spo¾ahlivý pod¾a § 16
ods. 14 písm. a) a c) a dodruje podmienky pod¾a odseku 4 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po
sebe nasledujúcich pred podaním iadosti o zníenie
zloenej zábezpeky na daò; pri alkoholickom nápoji,
ktorým je lieh, môe colný úrad vráti prísluný rozdiel
s prihliadnutím na stav zásob liehu a na stav zásob nenalepených kontrolných známok, ak je oprávnený príjemca odberate¾om kontrolných známok, ku dòu podania iadosti do 15 dní odo dòa podania tejto iadosti.
(13) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane
opakovane, nezaplatí daò v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad pouije zábezpeku na
daò na úhradu dane, o èom písomne upovedomí platite¾a dane.
(14) Oprávnený príjemca je povinný kadú zmenu
údajov pod¾a odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) a g)
oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku.
Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien doplní pôvodné osvedèenie o registrácii
a povolenie prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedèenie
o registrácii a povolenie prijíma alkoholický nápoj
z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Pri vydaní
nového osvedèenia o registrácii a povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení
dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva
v platnosti pôvodné registraèné èíslo.
(15) Povolenie prijíma alkoholický nápoj z iného
èlenského tátu v pozastavení dane zaniká
a) dòom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za màtveho, ak je
oprávneným príjemcom fyzická osoba,
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b) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, dòom,
keï bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia,
c) desiatym dòom odo dòa uplynutia lehoty na zvýenie zloenej zábezpeky na daò pod¾a odseku 10
písm. b), ak zábezpeka na daò nebola doplnená,
d) dòom uplynutia lehoty na doplnenie zloenej zábezpeky na daò pod¾a odseku 11, ak zábezpeka na daò
nebola doplnená,
e) dòom odòatia povolenia prijíma alkoholický nápoj
z iného èlenského tátu v pozastavení dane colným
úradom,
f) dòom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom zruenia ivnostenského
oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi,34) ak osoba nepodala iados pod¾a písmena h),
g) dòom, keï oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení
dane, príleitostne prijme celé mnostvo alkoholického nápoja, ktoré má uvedené v povolení prijíma
alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
h) dòom podania iadosti o výmaz z obchodného registra alebo dòom podania iadosti o zruenie ivnostenského oprávnenia, alebo dòom podania oznámenia o skonèení podnikania,
i) dòom uplynutia lehoty pod¾a odseku 9.
(16) Colný úrad povolenie prijíma alkoholický nápoj
z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane
odníme, ak
a) oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b) oprávnený príjemca prestal spåòa niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,
c) oprávnený príjemca poruuje povinnosti pod¾a tohto
zákona a uloenie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d) oprávnený príjemca poiada o odòatie povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu
v pozastavení dane,
e) bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu.
(17) Colný úrad môe odòa povolenie prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení
dane opakovane, ak oprávnený príjemca poèas obdobia
presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma alkoholický nápoj, prièom
prihliada na závanos dôvodov.
(18) Po zániku povolenia prijíma alkoholický nápoj
z iného èlenského tátu v pozastavení dane
a) oprávnený príjemca, v prípade pod¾a odseku 15
písm. a) dediè alebo súdom ustanovený správca dedièstva v lehote urèenej colným úradom podá daòové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daò, ak nebolo daòové priznanie podané a daò zaplatená ku dòu
zániku povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného
èlenského tátu v pozastavení dane,
b) colný úrad pouije zloenú zábezpeku na daò na
úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daò
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bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie
prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu
v pozastavení dane, v prípade pod¾a odseku 15
písm. a) dedièovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedièstva,
c) colný úrad poiada o úhradu dane príslunú banku,
ak zabezpeèením dane je banková záruka,35)
d) colný úrad zruí registraèné èíslo.
(19) Osobe, ktorej bolo odòaté povolenie prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení
dane opakovane pod¾a odseku 16 písm. c), môe by
nové povolenie prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane vydané najskôr po
uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o odòatí povolenia prijíma alkoholický
nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane; ak
ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môe jej by vydané povolenie prijíma
alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odòatí povolenia prijíma alkoholický
nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Ak
sa odníme povolenie prijíma alkoholický nápoj z iného
èlenského tátu v pozastavení dane pod¾a odseku 17,
môe by vydané nové povolenie prijíma alkoholický
nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odòatí povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného èlenského tátu v pozastavení
dane.
§ 20
Registrovaný odosielate¾
(1) Registrovaným odosielate¾om na daòovom území
je osoba, ktorá má povolenie odosiela alkoholický nápoj v pozastavení dane po jeho prepustení do vo¾ného
obehu.4) Registrovaným odosielate¾om je aj osoba na
území iného èlenského tátu oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu odosiela
alkoholický nápoj po jeho prepustení do vo¾ného
obehu4) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce by registrovaným odosielate¾om na daòovom území, musí
písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie
povolenia odosiela alkoholický nápoj v pozastavení
dane.
(2) iados o registráciu a vydanie povolenia odosiela alkoholický nápoj v pozastavení dane musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) obchodný názov alkoholického nápoja a prísluný
kód kombinovanej nomenklatúry,
c) údaj o predpokladanom roènom objeme alkoholického nápoja odosielaného v pozastavení dane v príslunej mernej jednotke,
d) zoznam èlenských tátov, do ktorých bude iadate¾
odosiela alkoholický nápoj v pozastavení dane.
(3) Prílohou k iadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho
osvedèená kópia, ak je iadate¾om právnická osoba,
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ktorá nemá sídlo na daòovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daòovom území.
(4) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,21)
b) zloil zábezpeku na daò pod¾a § 19 ods. 6,
c) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
d) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani
daòovému úradu osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo
osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich
rokov pred podaním iadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne
prepojenú alebo majetkovo prepojenú so iadate¾om, nemala v priebehu desiatich rokov predo dòom
podania iadosti daòové nedoplatky, ktoré neboli do
zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje aj na daòové nedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu pod¾a osobitných predpisov,22)
e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
pod¾a osobitných predpisov,23)
f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin hospodársky, trestný èin proti majetku alebo
iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je èlenom
riadiacich alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) iadate¾ je povinný na iados colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti a v prílohe k iadosti.
(6) Na registráciu, vydanie povolenia odosiela alkoholický nápoj v pozastavení dane, zábezpeku na daò,
zmenu údajov a na odòatie a zánik povolenia odosiela
alkoholický nápoj v pozastavení dane sa pouije § 19
primerane.
§ 21
Postup pri preprave alkoholického nápoja
v pozastavení dane a oslobodeného od dane
pri nedostupnom elektronickom systéme
(1) Na úèely tohto zákona sa elektronický systém36)
povauje za nedostupný, ak je elektronický systém36)
nedostupný u správcu dane a nie je moné vypracova,
odosla alebo prija elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2) Ak je elektronický systém36) nedostupný, odosielate¾ (dodávate¾) je povinný
a) oznámi písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) zaèatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1,
§ 60 ods. 1 alebo § 65; pri telefonickom, faxovom alebo elektronickom oznámení sa písomné potvrdenie
oznámenia nevyaduje,
b) vyhotovi sprievodný administratívny dokument

Strana 4275

v písomnej forme (ïalej len sprievodný dokument),
ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 17 ods. 4 alebo § 18 ods. 2.
(3) Ak je elektronický systém36) nedostupný, môe
odosielate¾ (dodávate¾) zaèa prepravu alkoholického
nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane
pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 len so súhlasom
colného úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Súhlas so zaèatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1,
§ 60 ods. 1 alebo § 65 oznamuje colný úrad odosielate¾a
(dodávate¾a) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyaduje.
(4) Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení
dane alebo oslobodený od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60
ods. 1 alebo § 65 musí sprevádza sprievodný dokument vyhotovený odosielate¾om (dodávate¾om). Odosielate¾ (dodávate¾) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ïaliu kópiu sprievodného dokumentu je
povinný pred zaèatím prepravy alkoholického nápoja
v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 zasla písomne, faxom
alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a); pri faxovom alebo elektronickom zaslaní kópie
sprievodného dokumentu sa jeho písomné doruèenie
nevyaduje.
(5) Ak je poèas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 elektronický systém36) nedostupný, môe odosielate¾ (dodávate¾), ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto prijatia alkoholického
nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane
pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 alebo zmeni
príjemcu (odberate¾a) okrem príjemcu (odberate¾a),
ktorým je slovenský zástupca pod¾a § 32 ods. 15 alebo
ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielate¾a
(dodávate¾a) informácie pod¾a osobitného predpisu37)
a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielate¾ (dodávate¾) je povinný poadované informácie zasla písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a); pri faxovom alebo elektronickom
oznámení sa jeho písomné doruèenie nevyaduje. Po
obdraní súhlasu colného úradu odosielate¾a (dodávate¾a) je odosielate¾ (dodávate¾) povinný vyznaèi na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza
prepravovaný alkoholický nápoj, nové miesto prijatia
alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65
alebo nového príjemcu (odberate¾a).
(6) Ak sa preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1,
60 ods. 1 alebo § 65 ukonèila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém36) nedostupný
v èase prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane
alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60
ods. 1 alebo § 65, príjemca (odberate¾) je povinný vyhotovi správu o prijatí v písomnej forme (ïalej len písomná správa o prijatí), ktorá musí obsahova rovnaké údaje ako správa o prijatí pod¾a § 17 ods. 8 alebo § 18
ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukon-
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èení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane
alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60
ods. 1 alebo § 65 pri nedostupnom elektronickom systéme.36) Príjemca (odberate¾) je povinný túto písomnú
správu o prijatí predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela
colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) alebo správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a).
Colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je povinný kópiu
písomnej správy o prijatí zasla odosielate¾ovi (dodávate¾ovi).
(7) Ak sa elektronický systém ) sprístupní, colný
úrad, odosielate¾ (dodávate¾) a príjemca (odberate¾) sú
povinní bezodkladne postupova pod¾a § 17 alebo § 18;
rovnako sú povinní postupova, ak bola preprava tohto
alkoholického nápoja ukonèená pri nedostupnom elektronickom systéme.36)
36

(8) Ak nebola príjemcom (odberate¾om) vyhotovená
správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného
dôvodu, ako je nedostupnos elektronického systému,36) je príjemca (odberate¾) povinný predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a) iný dôkaz o ukonèení
prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40 ods. 1, § 60 ods. 1
alebo § 65, ktorý musí obsahova rovnaké náleitosti,
ako sú uvedené v správe o prijatí pod¾a § 17 ods. 8 alebo
§ 18 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberate¾a) uzná
iný dôkaz o ukonèení prepravy alkoholického nápoja
v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65, oznámi túto skutoènos colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) alebo
správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a) a ukonèí prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 prostredníctvom elektronického systému.36)
(9) Pri nedostupnom elektronickom systéme36) nie je
dotknutá povinnos zloi zábezpeku na daò pod¾a tohto zákona.
§ 22
Nezrovnalosti pri preprave
alkoholického nápoja v pozastavení dane
(1) Nezrovnalosou pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane sa na úèely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava alkoholického nápoja alebo èas prepravy alkoholického
nápoja v pozastavení dane neukonèila pod¾a tohto zákona.
(2) Za nezrovnalos pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane sa na úèely tohto zákona nepovauje, ak
a) bol alkoholický nápoj pri preprave v pozastavení
dane nenávratne znièený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídate¾ných okolností alebo vplyvom vyej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo
správcom dane iného èlenského tátu, alebo
b) dolo pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane k stratám alkoholického nápoja, ktoré pri-
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padajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja
súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami
poèas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným
úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu.
(3) Ak pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane vznikne nezrovnalos na daòovom území, daòová povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom
vzniku nezrovnalosti.
(4) Ak sa pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane z iného èlenského tátu na daòové územie
zistí nezrovnalos na daòovom území a nie je moné urèi miesto vzniku nezrovnalosti, daòová povinnos
vznikne na daòovom území, a to dòom zistenia nezrovnalosti.
(5) Ak pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane vznikne daòová povinnos pod¾a odseku 3
alebo odseku 4 a platite¾om dane je prevádzkovate¾ daòového skladu, registrovaný odosielate¾ alebo osoba,
ktorá zloila zábezpeku na daò v inom èlenskom táte,
colný úrad informuje správcu dane èlenského tátu,
v ktorom bola zloená zábezpeka na daò, o vzniku povinnosti prizna a zaplati daò na daòovom území.
(6) Ak alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení
dane z daòového územia na územie iného èlenského
tátu nebol dopravený na miesto urèenia a poèas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane nebola
zistená nezrovnalos, daòová povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom odoslania alkoholického nápoja v pozastavení dane. Ak odosielate¾ (dodávate¾) alkoholického nápoja v lehote do tyroch mesiacov odo
dòa odoslania alkoholického nápoja nepredloí colnému úradu dôkaz o ukonèení prepravy, podá daòové priznanie a zaplatí daò spôsobom pod¾a odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukonèenie prepravy sa na úèely tohto
zákona povauje správa o prijatí alebo písomná správa
o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená
prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise37) (ïalej len
správa o vývoze), alebo správa o vývoze v písomnej
forme (ïalej len písomná správa o vývoze), alebo iný
dôkaz preukazujúci ukonèenie prepravy alkoholického
nápoja v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, e nezrovnalos nevznikla na daòovom území.
(7) Ak osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò na daòovom území, nebola preukázate¾ne oboznámená so
skutoènosou, e alkoholický nápoj nebol dopravený
na miesto urèenia, je oprávnená do 30 dní odo dòa obdrania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutoènosti preukáza colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) ukonèenie prepravy alkoholického nápoja
v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom
èlenskom táte.
(8) Platite¾ dane, ktorým je prevádzkovate¾ daòového
skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti pod¾a § 12
ods. 2, prièom daò vypoèíta pod¾a sadzieb platných
v deò vzniku daòovej povinnosti. Platite¾ dane, okrem
prevádzkovate¾a daòového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti poda daòové priznanie, vypoèíta daò pod¾a sadzieb dane plat-
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ných v deò vzniku daòovej povinnosti a v rovnakej
lehote zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak platite¾ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak platite¾ dane nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(9) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dòa zaèatia prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane
zistí, e k nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane dolo
a) v inom èlenskom táte a v tom èlenskom táte bola
daò zaplatená, colný úrad zaplatenú daò na daòovom území vráti platite¾ovi dane, ktorý daò zaplatil,
a to do 30 dní odo dòa predloenia dokladu o zaplatení dane v inom èlenskom táte,
b) na daòovom území pri preprave alkoholického nápoja z daòového skladu na daòovom území do daòového skladu na daòovom území, ktorá mala za následok vznik daòovej povinnosti a daò bola zaplatená,
colný úrad zaplatenú daò vráti platite¾ovi dane, a to
do 30 dní odo dòa predloenia dokladu potvrdzujúceho, e nezrovnalos bola odstránená.
(10) Po uplynutí lehoty troch rokov odo dòa zaèatia
prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane nemono poiada colný úrad o vrátenie dane.
(11) Na daòové priznanie sa pouije § 12 primerane.
§ 23
Postup pri preprave alkoholického nápoja
v pozastavení dane pri dovoze
(1) Dovozom alkoholického nápoja sa na úèely tohto
zákona rozumie prepustenie alkoholického nápoja do
vo¾ného obehu4) v mieste dovozu. Miestom dovozu je
miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza v èase prepustenia do vo¾ného obehu.4) Na daò a na správu dane
pri dovoze alkoholického nápoja sa vzahujú colné
predpisy, ak § 23 a 25 neustanovujú inak.
(2) Alkoholický nápoj po prepustení do vo¾ného
obehu4) je moné uvies do daòového reimu pozastavenia dane, prièom sa uplatní rovnaký postup ako pri
preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane.
(3) Alkoholický nápoj, ktorý po prepustení do vo¾ného obehu4) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovate¾
daòového skladu alebo registrovaný odosielate¾ (ïalej
len dovozca) do pozastavenia dane, musí by bezodkladne umiestnený v daòovom sklade na daòovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovate¾ovi daòového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území
iného èlenského tátu. Dovozca je povinný preukáza
sa colnému úradu, ktorý alkoholický nápoj prepúa
do vo¾ného obehu,4) povolením na prevádzkovanie daòového skladu alebo povolením odosiela alkoholický
nápoj v pozastavení dane a potvrdením colného úradu
o výke zloenej zábezpeky na daò pripadajúcej na prepravované mnostvo alkoholického nápoja. Zloenie
40

)
)
42
)
43
)
41

Èl.
Èl.
Èl.
Èl.

161 nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
4 bod 4c nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
4 bod 4d nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
66 nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
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zábezpeky na daò sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò
pod¾a § 16 ods. 3 pokrýva zábezpeku na daò na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravova v pozastavení
dane.
(4) Uívate¾ský podnik pri dovoze alkoholického nápoja na úèely oslobodené od dane pod¾a § 40 ods. 1,
§ 60 ods. 1 alebo § 65 je povinný preukáza sa colnému
úradu, ktorý alkoholický nápoj prepúa do vo¾ného
obehu,4) odberným poukazom a potvrdením colného
úradu o výke zloenej zábezpeky na daò pripadajúcej
na prepravované mnostvo alkoholického nápoja. Alkoholický nápoj po jeho prevzatí musí by bezodkladne
umiestnený v sklade uívate¾ského podniku.
§ 24
Postup pri preprave alkoholického nápoja
v pozastavení dane pri vývoze
(1) Vývozom alkoholického nápoja sa na úèely tohto
zákona rozumie prepustenie alkoholického nápoja do
colného reimu vývoz40) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na úèely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane ukonèená a alkoholický nápoj
opustil územie Európskej únie. Alkoholický nápoj po
prepustení do colného reimu vývoz40) môe prepravova v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca,
ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu alebo registrovaný odosielate¾ (ïalej len vývozca).
(2) Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení
dane pri vývoze je moné uskutoèni len na základe
elektronického dokumentu, ak § 25 neustanovuje
inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zale colnému úradu vývozu41) na daòovom
území. Návrh elektronického dokumentu a aj akáko¾vek
zmena vykonaná prostredníctvom elektronického
systému36) musí by podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,38) ak sa vývozca a colný úrad vývozu41)
nedohodnú inak. Colný úrad vývozu41) na daòovom
území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu
elektronického dokumentu referenèný kód a zároveò
zale elektronický dokument s prideleným referenèným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu42) na
daòovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad
vývozu41) na daòovom území o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a návrhu elektronického
dokumentu. Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze je moné zaèa a po pridelení referenèného kódu. Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádza písomný
dokument obsahujúci referenèný kód.
(3) Vývozca môe zrui elektronický dokument, ak
bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol alkoholický
nápoj navrhnutý do colného reimu vývoz,40) zruené
pod¾a osobitného predpisu.43)
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(4) Poèas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze môe vývozca, ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto výstupu alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického systému,36) a to
spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.37)
(5) Colný úrad výstupu42) na daòovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému36) elektronické potvrdenie osvedèujúce, e alkoholický nápoj
opustil územie Európskej únie (ïalej len potvrdenie
o výstupe), ktoré odole colnému úradu vývozu41) na
daòovom území. Colný úrad vývozu41) na daòovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi;
správa o vývoze potvrdzuje, e preprava alkoholického
nápoja v pozastavení dane pri vývoze bola ukonèená
a alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie.
(6) Ak je colný úrad vývozu41) na daòovom území zároveò i colným úradom výstupu42) na daòovom území,
colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyaduje.
(7) Ak je miesto vývozu v inom èlenskom táte a miesto výstupu je na daòovom území, colný úrad výstupu42)
na daòovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zale správcovi dane èlenského tátu
vývozu.
(8) Ak je miesto vývozu na daòovom území a miesto
výstupu je v inom èlenskom táte, colný úrad vývozu41)
na daòovom území zale elektronický dokument colnému úradu výstupu42) v inom èlenskom táte. Colný
úrad vývozu41) na daòovom území po obdraní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu42)
v inom èlenskom táte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze,
ktorú zale vývozcovi.
(9) Na zloenie zábezpeky na daò na prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze sa pouijú § 18 ods. 10 a 11 primerane. Zloenú zábezpeku
na daò colný úrad vývozu41) bezodkladne vráti osobe,
ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy
o vývoze, ak sa colný úrad vývozu41) a osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
§ 25
Postup pri preprave alkoholického nápoja
v pozastavení dane pri vývoze
pri nedostupnom elektronickom systéme
(1) Ak je elektronický systém36) nedostupný pod¾a
§ 21, vývozca je povinný
a) oznámi písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu41) zaèatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze;
pri telefonickom, faxovom alebo elektronickom
oznámení sa písomné potvrdenie oznámenia nevyaduje,
b) vyhotovi sprievodný dokument pod¾a § 21.
(2) Vývozca môe zaèa prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze pod¾a odseku 1 len
so súhlasom colného úradu vývozu.41) Súhlas so zaèatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane
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pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu41) faxom alebo
elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyaduje.
(3) Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení
dane pri vývoze musí sprevádza sprievodný dokument
vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ïaliu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred zaèatím prepravy zasla písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu
vývozu;41) pri faxovom alebo elektronickom zaslaní kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doruèenie nevyaduje.
(4) Ak je poèas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém36) nedostupný pod¾a § 21, môe vývozca, ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto výstupu, len ak oznámil
colnému úradu vývozu41) informácie pod¾a osobitného
predpisu40) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný poadované informácie zasla písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;41)
pri faxovom alebo elektronickom oznámení sa jeho písomné doruèenie nevyaduje. Po obdraní súhlasu colného úradu vývozu41) je vývozca povinný vyznaèi na
zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný alkoholický nápoj, nové miesto výstupu.
(5) Ak sa preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze ukonèila so sprievodným dokumentom na daòovom území alebo ak je elektronický
systém36) nedostupný v èase, keï alkoholický nápoj
opustil územie Európskej únie na daòovom území, colný úrad výstupu42) na daòovom území je povinný vyhotovi potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ïalej len
písomné potvrdenie o výstupe), ktoré musí obsahova
rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe pod¾a § 24
ods. 5. Colný úrad výstupu42) na daòovom území zale
písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu41)
na daòovom území alebo správcovi dane èlenského tátu vývozcu, ak nebol alkoholický nápoj prepustený do
colného reimu vývoz40) na daòovom území. Písomné
potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, e alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie. Colný
úrad vývozu41) na daòovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi.
(6) Ak sa elektronický systém36) sprístupní, vývozca,
colný úrad vývozu41) a colný úrad výstupu42) sú povinní
bezodkladne postupova pod¾a § 24 ods. 2; rovnako sú
povinní postupova, ak bola preprava alkoholického
nápoja v pozastavení dane pri vývoze ukonèená pri nedostupnom elektronickom systéme. 36)
(7) Ak nebola colným úradom vývozu41) vyhotovená
správa o vývoze pod¾a § 24 ods. 5 z iného dôvodu, ako
je nedostupnos elektronického systému, 36) je vývozca
povinný predloi colnému úradu vývozu41) iný dôkaz
o ukonèení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahova rovnaké
údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze pod¾a § 24
ods. 5. Ak colný úrad vývozu41) na daòovom území
uzná iný dôkaz o ukonèení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutoè-
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nos vývozcovi a ukonèí prepravu alkoholického nápoja
v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému. 36)
§ 26
Preprava alkoholického nápoja
mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely
(1) Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daòového
vo¾ného obehu v inom èlenskom táte prepraví na daòové územie na podnikate¾ské úèely, vzniká daòová povinnos na daòovom území, a to dòom prevzatia alkoholického nápoja na daòovom území; na úèely tohto
zákona sa alkoholickým nápojom urèeným na podnikate¾ské úèely rozumie jeho dodanie na iné úèely ako
na súkromné úèely pod¾a § 28 ods. 1. Platite¾om dane je
osoba, ktorá je príjemcom (odberate¾om) alkoholického
nápoja.
(2) Príjemca (odberate¾) alkoholického nápoja je povinný pred prevzatím alkoholického nápoja pod¾a odseku 1
a) písomne oznámi colnému úradu svoje identifikaèné
údaje, mnostvo, obchodný názov a prísluný kód
kombinovanej nomenklatúry alkoholického nápoja,
ktorý chce odobra a identifikaèné údaje dodávate¾a
alkoholického nápoja,
b) zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo odoberaného alkoholického nápoja; na
zábezpeku na daò sa pouije § 16 primerane,
c) by zaradený do evidencie pod¾a § 52 ods. 2 a postupova pod¾a § 53, ak chce odobera lieh v spotrebite¾skom balení,
d) oznámi adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak
nie je totoná so sídlom alebo trvalým pobytom iadate¾a, kde bude skladova a oznaèova spotrebite¾ské balenie kontrolnou známkou.
(3) Platite¾ dane je povinný pri vzniku daòovej povinnosti poda daòové priznanie colnému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni,
v ktorom mu vznikla daòová povinnos, a v rovnakej lehote zaplati daò okrem daòových subjektov, ktoré podávajú daòové priznanie pod¾a § 12 ods. 2. Na daòové
priznanie sa pouije § 12 primerane.
(4) Na úhradu dane je moné po dohode s colným
úradom poui zloenú zábezpeku na daò; § 70 ods. 1
písm. w) sa nepouije; povinnos vyrovna prípadné
rozdiely z pouitia zábezpeky na daò tým nie je dotknutá.
(5) Ak pri preprave alkoholického nápoja na podnikate¾ské úèely pod¾a odseku 1 dolo k nenávratnému
znièeniu alkoholického nápoja v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyej moci, alebo dolo pri preprave alkoholického nápoja na podnikate¾ské úèely k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na
prirodzené úbytky alkoholického nápoja súvisiace
s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami poèas prepravy, a ak sú tieto straty alkoholického nápoja alebo
nenávratné znièenie alkoholického nápoja na základe
úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu, daòová povinnos vo výke dane pripadajúcej na mno-
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stvo alkoholického nápoja, ktoré bolo uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné znièenie alkoholického nápoja, nevzniká. Colný úrad na iados
vráti zábezpeku na daò zloenú pod¾a odseku 2 príjemcovi (odberate¾ovi) alkoholického nápoja vo výke dane
pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja, ktoré
bolo colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu uznané ako strata alkoholického nápoja
alebo nenávratné znièenie alkoholického nápoja.
(6) Ak daòová povinnos nevznikne pod¾a odseku 1,
vzniká daòová povinnos dòom prepravenia alkoholického nápoja na daòové územie, alebo dòom pouitia alkoholického nápoja na daòovom území, ak nie je známy deò prepravenia alkoholického nápoja na daòové
územie. Platite¾om dane je osoba, ktorá alkoholický nápoj pri prepravení na daòové územie má ako prvá v drbe alebo ktorá alkoholický nápoj ako prvá pouila. Platite¾ dane je povinný do piatich pracovných dní
nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti poda
daòové priznanie a zaplati daò pod¾a sadzieb dane
platných v deò prepravenia alebo pouitia alkoholického nápoja, a to
a) colnému úradu, ak má platite¾ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak platite¾ dane nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(7) Ak sa má alkoholický nápoj uvedený do daòového vo¾ného obehu na daòovom území prepravi do iného èlenského tátu na podnikate¾ské úèely, musí odosielate¾ (dodávate¾) vyhotovi zjednoduený sprievodný
dokument a postupova pod¾a § 27.
(8) Odosielate¾ (dodávate¾) alkoholického nápoja je
povinný pred uskutoènením dodávky poda colnému
úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikaèné údaje, mnostvo, obchodný názov alkoholického nápoja a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry alkoholického nápoja, ktorý chce doda
a identifikaèné údaje príjemcu (odberate¾a) alkoholického nápoja; na vrátenie dane sa pouije § 13 primerane.
(9) Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daòového
vo¾ného obehu na daòovom území prepravuje cez územie iného èlenského tátu na daòové územie, je odosielate¾ (dodávate¾) alkoholického nápoja povinný oznámi colnému úradu údaje pod¾a odseku 2, vyhotovi
zjednoduený sprievodný dokument a postupova primerane pod¾a § 27.
(10) Alkoholický nápoj uvedený do daòového vo¾ného
obehu na daòovom území prepravovaný do iného èlenského tátu na podnikate¾ské úèely alebo alkoholický
nápoj uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom
èlenskom táte prepravovaný na daòové územie na
podnikate¾ské úèely sa povauje za alkoholický nápoj
dodaný na podnikate¾ské úèely dòom prijatia tohto alkoholického nápoja príjemcom (odberate¾om) alkoholického nápoja, ak sa preprava uskutoèòuje so zjednodueným sprievodným dokumentom.
(11) Alkoholický nápoj uvedený do daòového vo¾ného
obehu na daòovom území alebo na území iného èlenského tátu dodaný na paluby lietadiel alebo lodí uskutoèòujúcich prepravu na daòové územie alebo na úze-
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mie iného èlenského tátu, ktorý nie je ponúkaný na
predaj na daòovom území, sa na úèely tohto zákona nepovauje za alkoholický nápoj urèený na podnikate¾ské
úèely na daòovom území.
(12) Za alkoholický nápoj, ktorým je lieh, uvedený do
daòového vo¾ného obehu sa povauje aj veobecne denaturovaný lieh vyrobený na daòovom území alebo dopravený na daòové územie z územia iného èlenského
tátu. Pri preprave veobecne denaturovaného liehu do
iného èlenského tátu na podnikate¾ské úèely musí
odosielate¾ (dodávate¾) vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument a postupova pod¾a § 27. Na prepravu
veobecne denaturovaného liehu sa zábezpeka na daò
nevyaduje.
(13) Ak odberate¾ alkoholického nápoja, ktorým je
oprávnený príjemca, chce alkoholický nápoj uvedený
do daòového vo¾ného obehu na daòovom území prepravova na úèely reklamácie dodávate¾ovi reklamovaného
alkoholického nápoja, ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu v inom èlenskom táte, môe takýto alkoholický nápoj prepravova len so zjednodueným sprievodným dokumentom. Na zjednoduenom sprievodnom
dokumente je oprávnený príjemca povinný uvies poèet
kontrolných známok a ich identifikaèné èísla, ak sa reklamovaný alkoholický nápoj, ktorým je lieh, nachádzal
v spotrebite¾skom balení a bol prepravovaný v rámci reklamácie na územie iného èlenského tátu oznaèený
kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení
dane postupuje primerane pod¾a § 13; potvrdenie
správcu dane iného èlenského tátu o vysporiadaní
dane v tomto èlenskom táte sa nevyaduje.
§ 27
Zjednoduený sprievodný dokument
(1) Osoba, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj uvedený do daòového vo¾ného obehu na daòovom
území dodáva do iného èlenského tátu na podnikate¾ské úèely, je povinná vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument pod¾a vzoru a spôsobom uvedeným
v osobitnom predpise.44) Zjednoduený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielate¾ (dodávate¾), druhý a tretí diel sprevádza
prepravovaný alkoholický nápoj. Ak odosielate¾ (dodávate¾) poaduje potvrdenie príjmu alkoholického nápoja odberate¾om na úèely vrátenia dane, uvedie túto
poiadavku v príslunej èasti zjednodueného sprievodného dokumentu a súèasne si vyiada potvrdenie
správcu dane iného èlenského tátu o vysporiadaní
dane odberate¾om.
(2) Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daòového
vo¾ného obehu v inom èlenskom táte prepravuje na daòové územie na podnikate¾ské úèely, musí sa prepravova spolu s druhým a tretím dielom zjednodueného
sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberate¾. Odberate¾ potvrdí prijatie alkoholického nápoja
v príslunej èasti tretieho dielu zjednodueného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odole odosie44
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late¾ovi (dodávate¾ovi). Ak to odosielate¾ (dodávate¾) poaduje, odberate¾ odole odosielate¾ovi (dodávate¾ovi)
aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahova adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zloením zábezpeky na daò alebo zaplatením
dane.
(3) Za zjednoduený sprievodný dokument sa povauje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náleitosti ako
zjednoduený sprievodný dokument; takýto doklad
musí by oznaèený ako Zjednoduený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na úèely
kontroly spotrebnej dane.
(4) Zjednoduený sprievodný dokument sa pouije aj
pri preprave alkoholického nápoja
a) uvedeného do daòového vo¾ného obehu z jedného
miesta na daòovom území na iné miesto na daòovom
území, ak sa preprava alkoholického nápoja uskutoèní cez územie jedného alebo viacerých èlenských
tátov,
b) ktorým je veobecne denaturovaný lieh dodávaný na
podnikate¾ské úèely na daòovom území,
c) ktorým je víno, ak sa prepravuje malým výrobcom
vína na územie iného èlenského tátu a pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu sa na
prepravu vína vyrobeného malým výrobcom vína vyaduje zjednoduený sprievodný dokument.
§ 28
Preprava alkoholického nápoja mimo pozastavenia
dane na daòové územie na súkromné úèely
(1) Ak fyzická osoba nadobudla pre svoju vlastnú
spotrebu (ïalej len súkromné úèely) alkoholický nápoj uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte a sama ho prepraví na daòové územie, z takto nadobudnutého alkoholického nápoja nevzniká
daòová povinnos na daòovom území.
(2) Ak sa pouije alkoholický nápoj pod¾a odseku 1
na iné ako súkromné úèely, vzniká daòová povinnos
na daòovom území dòom takéhoto pouitia alkoholického nápoja. Platite¾om dane je fyzická osoba, ktorá
prepravila alkoholický nápoj na daòové územie, prièom
je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti poda daòové
priznanie a v rovnakej lehote zaplati daò; na daòové
priznanie sa pouije § 12 primerane.
(3) Pri posudzovaní, èi je alkoholický nápoj urèený na
súkromné úèely pod¾a odseku 1 alebo na podnikate¾ské úèely pod¾a § 26, sa prihliada na
a) dôvod nadobudnutia alebo drby alkoholického nápoja a predmet èinnosti fyzickej osoby, ak je podnikate¾om,
b) miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza, alebo
spôsob, akým bol alkoholický nápoj prepravený,
c) doklady o nadobudnutí alkoholického nápoja,
d) obchodný názov a mnostvo alkoholického nápoja,

) Nariadenie Komisie (EHS) è. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednoduenom sprievodnom doklade na prepravu tovaru vo vnútri spoloèenstva podliehajúcom spotrebnej dani, ktorý bol uvo¾nený do obehu v odosielajúcom èlenskom táte (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 9/zv.1; Ú. v. ES L 369, 18. 12. 1992).
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prièom mnostvo takto prepravovaného alkoholického nápoja, ak ide o
1. lieh, je najmenej 10 litrov a viac,
2. pivo, je najmenej 110 litrov,
3. víno, je najmenej 90 litrov vína (vrátane najviac
60 litrov umivého vína alebo umivého fermentovaného nápoja),
4. medziprodukt, je najmenej 20 litrov.
§ 29
Zásielkový obchod
(1) Zásielkovým obchodom sa na úèely tohto zákona
rozumie dodanie alkoholického nápoja osobou, ktorá
v rámci podnikania alkoholický nápoj uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, v ktorom
má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daòové
územie na súkromné úèely odberate¾ovi, ktorý nie je
a) prevádzkovate¾om daòového skladu pod¾a tohto zákona,
b) oprávneným príjemcom pod¾a tohto zákona.
(2) Daòová povinnos vzniká na daòovom území dodaním alkoholického nápoja na daòové územie, prièom
dodaním sa rozumie deò prevzatia alkoholického nápoja odberate¾om. Platite¾om dane je odosielate¾ (dodávate¾).
(3) Zásielkový obchod mono uskutoèni, len ak odosielate¾ (dodávate¾) colnému úradu príslunému pre
odberate¾a uvedeného v odseku 1 pred uskutoènením
dodávky
a) písomne oznámi svoje identifikaèné údaje,
b) písomne oznámi identifikaèné údaje odberate¾a, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry alkoholického nápoja a mnostvo alkoholického nápoja v príslunej mernej jednotke, ktoré má by
odoslané (dodané),
c) zloí zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo alkoholického nápoja, ktoré má by
odoslané (dodané).
(4) Platite¾ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri
vzniku daòovej povinnosti vypoèíta daò pod¾a sadzieb
dane platných v deò prevzatia alkoholického nápoja,
poda daòové priznanie colnému úradu príslunému
pre odberate¾a najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplati daò. Na daòové priznanie sa pouije
§ 12 primerane. Ak sa zásielkový obchod uskutoèòuje
opakovane, na iados odosielate¾a (dodávate¾a) alebo
splnomocnenca pre zásielkový obchod môe colný úrad
povoli, aby dodávky uskutoènené v jednom zdaòovacom období boli zahrnuté do jedného daòového priznania; v takom prípade platite¾ dane podá daòové priznanie a zaplatí daò 25. deò po skonèení zdaòovacieho
obdobia.
(5) Na úhradu dane pod¾a odseku 4 mono po dohode
s colným úradom poui zloenú zábezpeku na daò;
§ 70 ods. 1 písm. w) sa nepouije; povinnos vyrovna
prípadné rozdiely z pouitia zábezpeky na daò tým nie
je dotknutá.
(6) Na poiadanie odosielate¾a (dodávate¾a) môe col-
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ný úrad povoli, aby povinnosti vo vzahu k colnému
úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môe by len osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daòovom území, ktorá nesmie by totoná s odberate¾om a ktorá
spåòa podmienky pod¾a § 15 ods. 4 písm. a), c), e), g)
a h).
(7) iados o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému
úradu príslunému pre splnomocnenca pre zásielkový
obchod. iados musí obsahova identifikaèné údaje
odosielate¾a (dodávate¾a), identifikaèné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov
a mnostvo dodávaného alkoholického nápoja. Prílohou k iadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernos
údajov uvedených v iadosti a plnomocenstvo s úradne
osvedèeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca
pre zásielkový obchod s úradne osvedèeným podpisom,
e súhlasí so zastupovaním odosielate¾a (dodávate¾a).
(8) Na poiadanie odosielate¾a (dodávate¾a) alebo
jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad
vydá potvrdenie o zaplatení dane na úèely uplatnenia
vrátenia dane odosielate¾ovi (dodávate¾ovi). Na vrátenie
dane sa pouije § 13 primerane.
(9) Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a) nezabezpeèoval dodávky alkoholického nápoja poèas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b) poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona,
c) alebo dodávate¾ z iného èlenského tátu, v ktorého
mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpeèuje dodávky alkoholického nápoja, o to poiadal.
(10) Ak osoba so sídlom na daòovom území chce
v rámci podnikania odosla alkoholický nápoj uvedený
na daòovom území do daòového vo¾ného obehu do iného èlenského tátu, je povinná túto skutoènos písomne oznámi colnému úradu. V oznámení uvedie obchodný názov a mnostvo alkoholického nápoja, ktoré
chce odosla, meno a adresu odberate¾a a deò, v ktorý
sa má alkoholický nápoj odosla. Ak sa má uplatni vrátenie dane, iados o vrátenie dane sa doloí potvrdením o vysporiadaní dane v èlenskom táte urèenia.
(11) Ak pri dodaní alkoholického nápoja pod¾a odseku 1 dolo k nenávratnému znièeniu alkoholického nápoja v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyej
moci, alebo dolo k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami
poèas prepravy, a ak sú tieto straty alkoholického nápoja alebo nenávratné znièenie alkoholického nápoja na
základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným
úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu,
daòová povinnos vo výke dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja, ktoré bolo uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné znièenie alkoholického nápoja, nevzniká. Colný úrad na iados
vráti zábezpeku na daò zloenú pod¾a odseku 3 odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) alkoholického nápoja vo výke
dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja,
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ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného
èlenského tátu uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné znièenie alkoholického nápoja.
§ 30
Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja
mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely
alebo pri zásielkovom obchode
(1) Nezrovnalosou pri preprave alkoholického nápoja pod¾a § 26 alebo § 29 sa na úèely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava alkoholického nápoja alebo èas prepravy alkoholického
nápoja uvedeného do daòového vo¾ného obehu neukonèila pod¾a tohto zákona.
(2) Za nezrovnalos pri preprave alkoholického nápoja v daòovom vo¾nom obehu sa na úèely tohto zákona
nepovauje, ak
a) bol alkoholický nápoj pri preprave v daòovom vo¾nom obehu nenávratne znièený v dôsledku nehody,
havárie alebo vplyvom vyej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného èlenského tátu, alebo
b) dolo pri preprave alkoholického nápoja v daòovom
vo¾nom obehu k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického
nápoja poèas prepravy, a ak sú tieto straty uznané
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu.
(3) Ak pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol
uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom
táte, vznikne nezrovnalos na daòovom území, daòová
povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom vzniku nezrovnalosti.
(4) Ak sa pri preprave alkoholického nápoja, ktorý
bol uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, zistí nezrovnalos a nie je moné urèi
miesto vzniku nezrovnalosti, daòová povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom zistenia nezrovnalosti
na daòovom území.
(5) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dòa vzniku
nezrovnalosti pod¾a odseku 4 zistí, e k nezrovnalosti
pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený
do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, dolo v inom èlenskom táte a v tom èlenskom táte bola
daò zaplatená, colný úrad daò zaplatenú na daòovom
území vráti platite¾ovi dane do 30 dní odo dòa predloenia dokladu o zaplatení dane v inom èlenskom táte. Po
uplynutí lehoty troch rokov odo dòa vzniku nezrovnalosti pod¾a odseku 4 nemono poiada colný úrad
o vrátenie dane.
(6) Platite¾om dane je príjemca (odberate¾) alkoholického nápoja, ktorý zloil zábezpeku na daò pod¾a § 26
ods. 2 písm. b), alebo odosielate¾ (dodávate¾) alkoholického nápoja, ktorý zloil zábezpeku na daò pod¾a § 29
ods. 3 písm. c).
(7) Ak sa pri preprave alkoholického nápoja v daòovom vo¾nom obehu zistí, e nezrovnalos na daòovom
území nevznikla, colný úrad zloenú zábezpeku na daò
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vráti príjemcovi (odberate¾ovi) alkoholického nápoja
alebo odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) alkoholického nápoja, ktorý zloil zábezpeku na daò na daòovom území
a preukázal, e nezrovnalos nevznikla na daòovom
území.
(8) Ak pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol
uvedený do daòového vo¾ného obehu na daòovom území, vznikne nezrovnalos v inom èlenskom táte alebo
sa zistí, e k nezrovnalosti dolo v inom èlenskom táte
a v tom èlenskom táte bola daò zaplatená, colný úrad
vráti daò z preukázate¾ne zdaneného alkoholického
nápoja na daòovom území osobe, ktorá daò zaplatila,
a to do 30 dní odo dòa predloenia dokladu o zaplatení
dane v inom èlenskom táte.
(9) Ak vznikla daòová povinnos pod¾a odseku 3 alebo odseku 4, je platite¾ dane povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti poda daòové priznanie, vypoèíta daò pod¾a
sadzieb dane platných v deò vzniku daòovej povinnosti
a v rovnakej lehote zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak platite¾ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový platite¾ dane
nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(10) Na daòové priznanie sa pouije § 12 primerane.
§ 31
Osobitná úprava pozastavenia dane
a oslobodenia od dane
(1) Od dane je oslobodený alkoholický nápoj predávaný v tranzitnom priestore medzinárodných letísk
a na palubách lietadiel výluène fyzickým osobám, ktoré
bezprostredne opustia územie Európskej únie alebo
opustia územie Európskej únie s medzipristátím
v inom èlenskom táte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2) Alkoholický nápoj oslobodený od dane môe by
predaný osobám uvedeným v odseku 1 po overení, e
ich bezprostredné cie¾ové letisko je v treom táte. Osoba, ktorá uskutoèòuje takýto predaj, je povinná zabezpeèi, aby na predajnom doklade bolo vyznaèené meno
a priezvisko fyzickej osoby, èíslo letu, cie¾ové letisko
kupujúceho, obchodný názov a cena alkoholického nápoja.
(3) Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj dodávaný na paluby lietadiel urèený výluène na spotrebu
cestujúcimi poèas letu.
(4) Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové
letisko je v inom èlenskom táte, mono predáva alkoholický nápoj len za cenu s daòou. Osoba, ktorá uskutoèòuje takýto predaj, je povinná zabezpeèi, aby na
predajnom doklade bolo vyznaèené meno a priezvisko
fyzickej osoby, èíslo letu, cie¾ové letisko kupujúceho,
obchodný názov a cena alkoholického nápoja.
(5) Osoba, ktorá chce uskutoèòova v tranzitnom
priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane
alebo zásobova paluby lietadiel alkoholickými nápojmi, je povinná písomne poiada colný úrad o vydanie
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povolenia na prevádzkovanie daòového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách
lietadiel (ïalej len tranzitný daòový sklad). Na iados
o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa pouije § 15 primerane.
(6) Osoba pod¾a odseku 5 je povinná pred vydaním
povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo predaného alkoholického nápoja alebo alkoholického nápoja dodaného na paluby lietadiel. Na zloenie zábezpeky na daò sa
pouije § 16 primerane.
(7) Colný úrad môe v povolení na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu uvies podmienky na
prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8) Preprava alkoholického nápoja osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného
daòového skladu (ïalej len prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu), sa uskutoèòuje v pozastavení
dane; na postup pri preprave alkoholického nápoja
v pozastavení dane sa pouijú § 17 a 18 primerane.
(9) Prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu je
povinný vies evidenciu
a) prijatého alkoholického nápoja,
b) vydaného alkoholického nápoja v èlenení na alkoholický nápoj predaný
1. oslobodený od dane,
2. so spotrebnou daòou,
c) stavu zásob alkoholického nápoja.
(10) Na vedenie evidencie pod¾a odseku 9 sa vzahuje
§ 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa pouije § 15 ods. 8 a 11 primerane.
(12) Ak sa zásoby alkoholického nápoja, ktorým je
víno alebo pivo, nepredajú alebo má uplynú záruèná
lehota na spotrebu piva alebo vína, môe prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu pivo alebo víno uvies
do daòového vo¾ného obehu na daòovom území len na
základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovate¾ovi tranzitného daòového skladu vzniká daòová
povinnos dòom uvedenia vína alebo piva do daòového
vo¾ného obehu na daòovom území; na daòové priznanie a splatnos dane sa pouije § 12.
Osobitná úprava predaja
alkoholického nápoja oslobodeného od dane
osobám iných tátov, ktoré poívajú výsady
a imunity pod¾a medzinárodných zmlúv
§ 32
(1) Od dane je oslobodený alkoholický nápoj predávaný v daòovom sklade na predaj alkoholického nápoja
oslobodeného od dane osobám iných tátov, ktoré poí45
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vajú výsady a imunity pod¾a medzinárodnej zmluvy,
a to výluène osobám iných tátov, ktoré poívajú výsady a imunity pod¾a medzinárodnej zmluvy45) (ïalej len
zahranièný zástupca).
(2) Na úèely tohto zákona zahranièným zástupcom je
a) diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na
území Slovenskej republiky okrem konzulárneho
úradu vedeného honorárnym konzulom (ïalej len
diplomatická misia, konzulárny úrad),
b) medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovòa
(ïalej len medzinárodná organizácia) so sídlom na
území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pod¾a
medzinárodnej zmluvy,45)
c) diplomatický zástupca misie, ktorý nie je obèanom
Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky (ïalej len diplomatický zástupca misie),
d) konzulárny úradník, ktorý nie je obèanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem honorárneho konzulárneho
úradníka (ïalej len konzulárny úradník),
e) èlen administratívneho personálu a technického
personálu misie, ktorý nie je obèanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ïalej len èlen administratívneho a technického personálu),
f) konzulárny zamestnanec, ktorý nie je obèanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom (ïalej len
konzulárny zamestnanec),
g) úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je obèanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na
výkon úradných funkcií v Slovenskej republike (ïalej len úradník medzinárodnej organizácie).
(3) Osoba, ktorá chce uskutoèòova predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahranièným zástupcom, musí písomne poiada colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového
skladu na predaj alkoholického nápoja oslobodeného
od dane zahranièným zástupcom (ïalej len daòový
sklad pre zahranièných zástupcov). Na iados o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov a na toto povolenie sa pouije § 15 primerane; colný úrad, ktorý vydal
povolenie na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutoènos Colnému úradu Bratislava.
(4) Osoba pod¾a odseku 3 je povinná pred vydaním
povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesaèné mnostvo predaného alkoholického nápoja. Na
zloenie zábezpeky na daò sa pouije § 16 primerane.
(5) Colný úrad môe v povolení na prevádzkovanie
daòového skladu pre zahranièných zástupcov uvies

) Napríklad vyhláka ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláka ministra
zahranièných vecí è. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláka ministra zahranièných vecí è. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláka ministra zahranièných vecí è. 40/1987 Zb.
o Dohovore o osobitných misiách.
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prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6) Preprava alkoholického nápoja osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu pre zahranièných zástupcov (ïalej len prevádzkovate¾ daòového skladu pre zahranièných zástupcov), sa uskutoèòuje v pozastavení dane s elektronickým
dokumentom;
na
postup
pri
preprave
alkoholického nápoja v pozastavení dane sa pouijú § 17
a 18 primerane.
(7) Zahranièný zástupca, ktorý chce nakupova alkoholický nápoj oslobodený od dane v daòovom sklade
pre zahranièných zástupcov, je povinný poiada Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
o vydanie potvrdenia o postavení zahranièného zástupcu pod¾a odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti
pod¾a odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutoènosti Colnému
úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o postavení zahranièného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti
je uvedený v prílohe è. 1.
(8) Alkoholický nápoj oslobodený od dane mono
preda v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov
výluène zahranièným zástupcom, a to len na základe
povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov. Zahranièný zástupca musí písomne poiada Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup
alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov. K iadosti
o vydanie povolenia na nákup alkoholického nápoja
oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov iadate¾ priloí potvrdenie pod¾a odseku 7.
(9) Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup
alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov do 15 dní odo
dòa podania iadosti o vydanie povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom
sklade pre zahranièných zástupcov, v ktorom uvedie
identifikaèné údaje iadate¾a, jeho postavenie pod¾a
odseku 2 a roèný limit na nákup alkoholického nápoja
oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov, a to v rozsahu pod¾a odsekov 12 a 14.
Prílohou povolenia na nákup alkoholického nápoja
oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva na
jednotlivé kalendárne roky. Ak sa zmenia skutoènosti
a údaje pod¾a odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien doplní pôvodné povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných
zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov. Ak zahraniènému zástupcovi zanikne nárok nakupova alkoholický nápoj
oslobodený od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo
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dòa zániku tohto nároku odovzda Colnému úradu
Bratislava povolenie na nákup alkoholického nápoja
oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10) Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup
alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie
pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahranièného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie roèný limit na nákup alkoholického
nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov, a to v rozsahu pod¾a odsekov 12
a 14, alebo jeho pomernú èas prislúchajúcu dåke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka, ak
osoba iného tátu získa postavenie zahranièného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpoète pomernej èasti roèného limitu sa zoh¾adòuje poèet zostávajúcich
kalendárnych
mesiacov
do
konca
kalendárneho roka vrátane zaèatých kalendárnych
mesiacov. Nevyèerpaný limit alebo jeho èas je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahranièný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list na prísluný kalendárny rok do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz roène na nasledujúci kalendárny rok na základe iadosti zahranièného zástupcu.
(11) Zahranièný zástupca je povinný pri kadom nákupe alkoholického nápoja v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov predloi povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom
sklade pre zahranièných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovate¾ daòového skladu pre zahranièných zástupcov zaznamená v odpisovom liste mnostvo zakúpeného alkoholického nápoja v litroch a ponechá si
kópiu povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných
zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12) Zahranièný zástupca uvedený v odseku 2
písm. a) a b) môe nakúpi za kalendárny rok alkoholický nápoj, ktorým je
a) lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac
v mnostve 400 litrov liehu,
b) víno najviac v mnostve 2 000 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapoèítava tiché víno,
c) pivo v mnostve najviac 2 000 litrov piva.
(13) Zahranièný zástupca uvedený v odseku 2
písm. c) a f) môe nakúpi na osobnú spotrebu za kalendárny rok alkoholický nápoj najviac v týchto mnostvách:
a) vedúci misie 150 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 500 litrov piva a 500 litrov vína
a medziproduktu; do limitu sa nezapoèítava tiché
víno,
b) vedúci konzulárneho úradu 150 litrov liehu kódu
kombinovanej nomenklatúry 2208, 500 litrov piva
a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapoèítava tiché víno,
c) èlen diplomatického personálu 70 litrov liehu kódu
kombinovanej nomenklatúry 2208, 200 litrov piva
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a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapoèítava tiché víno,
d) èlen administratívneho a technického personálu 40
litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208,
100 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do
limitu sa nezapoèítava tiché víno.
(14) Zahranièný zástupca uvedený v odseku 2
písm. g) môe nakúpi na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208
najviac v mnostve 40 litrov liehu, 200 litrov piva a 500
litrov vína a medziproduktu. Do limitu sa nezapoèítava
tiché víno.
(15) Povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných
zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu pod¾a
odsekov 12 a 14 len zahranièným zástupcom tých tátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daò obèanom Slovenskej republiky, ak poívajú výsady a imunity pod¾a medzinárodnej zmluvy45) (ïalej
len slovenský zástupca). Vzájomnos sa nevzahuje
na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16) Ak iný tát neposkytuje obdobné zvýhodnenie
alebo nevracia daò slovenským zástupcom pod¾a odseku 15, neprizná sa zahranièným zástupcom tohto tátu
oslobodenie od dane.
(17) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorému bolo
vydané povolenie na prevádzkovanie daòového skladu
pod¾a § 15 a ktorý chce predáva alkoholický nápoj
oslobodený od dane zahranièným zástupcom, musí písomne poiada colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov. V iadosti o vydanie povolenia na
prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov iadate¾ uvedie údaje pod¾a § 15 ods. 1. Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný pred vydaním
povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesaèné mnostvo predaného alkoholického nápoja
v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov. Zloenie zábezpeky na daò na alkoholický nápoj predaný
v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 16 ods. 3 je zloená v takej výke, e pokrýva i zábezpeku na daò na alkoholický nápoj, ktorý sa má preda v daòovom sklade
pre zahranièných zástupcov.
(18) Colný úrad pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov
preverí skutoènosti a údaje pod¾a odseku 17 a § 33
ods. 1. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný
úrad vydá povolenie na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov do 30 dní odo dòa podania tejto iadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie
na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných
zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutoènos Colnému úradu Bratislava.
(19) Prevádzkovate¾ daòového skladu pre zahranièných zástupcov môe dodáva slovenskému zástupcovi
pod¾a odseku 15 alkoholický nápoj v pozastavení dane
s elektronickým dokumentom a osvedèením o oslobo-

Strana 4285

dení, ktoré vydal hostite¾ský tát. Na takúto prepravu
alkoholického nápoja sa zábezpeka na daò nevyaduje.
§ 33
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu pre zahranièných zástupcov môe predáva alkoholický nápoj oslobodený od dane výluène zahranièným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup
alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov. Prevádzkovate¾ daòového skladu pre zahranièných zástupcov je povinný vies evidenciu kópií povolení na nákup
alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpeèi
a) skladovanie a predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahranièným zástupcom výluène
v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov,
b) vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1. mnostvo prijatého alkoholického nápoja v litroch,
2. mnostvo predaného alkoholického nápoja v litroch èlenené pod¾a zahranièných zástupcov
a mnostvo predaného alkoholického nápoja v litroch od zaèiatku kalendárneho roka,
3. stav zásob alkoholického nápoja v litroch.
(2) Prevádzkovate¾ daòového skladu pre zahranièných zástupcov je povinný oznámi Colnému úradu
Bratislava najneskôr do 15. dòa kalendárneho mesiaca
pod¾a zahranièných zástupcov
a) mnostvo predaného alkoholického nápoja v litroch
za predchádzajúci kalendárny mesiac a
b) celkové mnostvo predaného alkoholického nápoja
v litroch od zaèiatku kalendárneho roka do konca
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3) Na vedenie evidencie pod¾a odseku 1 písm. b) sa
vzahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
(4) Na zánik povolenia na prevádzkovanie daòového
skladu pre zahranièných zástupcov sa pouije § 15
ods. 8 a 11 primerane.
TRETIA HLAVA
VEDENIE EVIDENCIÍ
§ 34
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je podnikom na výrobu alkoholického nápoja, je povinný vies
evidenciu
a) vyrobeného alkoholického nápoja,
b) prevzatého alkoholického nápoja,
c) alkoholického nápoja pouitého na vlastnú spotrebu,
d) vydaného alkoholického nápoja,
e) iných látok pouitých pri výrobe alkoholického nápoja v podniku na výrobu alkoholického nápoja,
f) stavu zásob alkoholického nápoja.
(2) V evidencii uvedenej v odseku 1 musí by pod¾a
kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený
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a) obchodný názov, mnostvo a dátum výroby alkoholického nápoja vyrobeného v podniku na výrobu alkoholického nápoja,
b) obchodný názov, mnostvo a dátum prevzatia alkoholického nápoja a identifikaèné údaje dodávate¾a;
pri dovoze alkoholického nápoja aj dátum jeho prepustenia do vo¾ného obehu,4) miesto, v ktorom sa
uskutoènilo colné konanie, a identifikaèné údaje deklaranta,
c) obchodný názov, mnostvo, dátum a úèel pouitia
alkoholického nápoja na vlastnú spotrebu,
d) obchodný názov, mnostvo a dátum vydania alkoholického nápoja a identifikaèné údaje odberate¾a; ak
alkoholický nápoj prevzal dopravca, na ktorého úèet
nebol alkoholický nápoj vydaný, musia by uvedené
aj identifikaèné údaje dopravcu,
e) obchodný názov, mnostvo a dátum vývozu alkoholického nápoja, miesto uskutoènenia colného konania a identifikaèné údaje deklaranta.
(3) V evidencii uvedenej v odseku 1 musí by vydanie
alkoholického nápoja oslobodeného od dane doloené
a) odberným poukazom odberate¾a, ak sa vydáva alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a § 40 ods. 1,
§ 60 ods. 1 alebo § 65,
b) kópiou povolenia na nákup alkoholického nápoja
oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa
vydáva alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a
§ 32.
(4) Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykona
denne, najneskôr vak nasledujúci pracovný deò po
vzniku udalosti.
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§ 37
(1) Oprávnený príjemca, ak nie je povinný vies evidenciu pod¾a § 36, je povinný vies evidenciu
a) prevzatého alkoholického nápoja v èlenení na alkoholický nápoj prijatý
1. mimo pozastavenia dane,
2. v pozastavení dane z iného èlenského tátu,
b) vydaného alkoholického nápoja,
c) stavu zásob alkoholického nápoja.
(2) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma spotrebite¾ské
balenie, je povinný vies evidenciu spotrebite¾ských balení samostatne, v ktorej uvedie
a) mnostvo prijatých spotrebite¾ských balení v èlenení na spotrebite¾ské balenie prijaté
1. mimo pozastavenia dane vrátane vrátených spotrebite¾ských balení,
2. v pozastavení dane z iného èlenského tátu,
b) mnostvo vydaných spotrebite¾ských balení,
c) stavu zásob spotrebite¾ských balení.
(3) Na vedenie evidencie uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa
vzahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
§ 38
(1) Registrovaný odosielate¾ je povinný vies evidenciu
a) prijatého alkoholického nápoja,
b) odoslaného alkoholického nápoja v pozastavení
dane.
(2) Odosielate¾ (dodávate¾), ktorý uskutoèòuje zásielkový obchod, je povinný vies evidenciu alkoholického
nápoja odoslaného do iného èlenského tátu.

(5) Iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený
v odseku 4, môe v odôvodnených prípadoch povoli
colný úrad.

(3) Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný
vies evidenciu
a) prijatého alkoholického nápoja,
b) vydaného alkoholického nápoja.

§ 35

(4) Na vedenie evidencie uvedenej v odsekoch 1 a 3
sa vzahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.

(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je skladom alkoholického nápoja, je povinný vies evidenciu
a) prevzatého alkoholického nápoja,
b) alkoholického nápoja pouitého na vlastnú spotrebu,
c) vydaného alkoholického nápoja,
d) stavu zásob alkoholického nápoja.
(2) Na vedenie evidencie uvedenej v odseku 1 sa vzahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
§ 36
(1) Uívate¾ský podnik je povinný vies evidenciu
a) prevzatého alkoholického nápoja,
b) pouitého alkoholického nápoja pod¾a úèelu pouitia,
c) stavu zásob alkoholického nápoja.
(2) Na vedenie evidencie uvedenej v odseku 1 sa vzahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.

§ 39
Vedenie evidencie colným úradom
a finanèným riadite¾stvom
(1) Colný úrad je povinný vies elektronickú bázu
údajov, ktorá obsahuje
a) register prevádzkovate¾ov daòových skladov,
b) register prevádzkovate¾ov daòových skladov s povolením na denaturáciu liehu,
c) register oprávnených príjemcov,
d) register daòových skladov,
e) register registrovaných odosielate¾ov,
f) register prevádzkovate¾ov tranzitných daòových
skladov,
g) register prevádzkovate¾ov daòových skladov pre zahranièných zástupcov,
h) evidenciu uívate¾ských podnikov,
i) zoznam splnomocnencov pre zásielkový obchod,
j) zoznam dovozcov spotrebite¾ského balenia,
k) zoznam prevádzkovate¾ov liehovarníckych závodov
na pestovate¾ské pálenie ovocia,

Èiastka 151

Zbierka zákonov è. 530/2011

l) zoznam liehovarníckych závodov na pestovate¾ské
pálenie ovocia,
m) zoznam výrobných zariadení pod¾a podnikov na výrobu liehu,
n) zoznam vydaných poukazov na odber kontrolných
známok,
o) evidenciu podnikov, ktoré pouívajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane,
p) zoznam príjemcov (odberate¾ov) alkoholického nápoja, ktorým je lieh pod¾a § 26 ods. 1.
(2) Elektronická báza údajov pod¾a odseku 1 obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a daòového skladu, adresy jeho daòových skladov, ak nie sú totoné
so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovate¾a
daòového skladu, registraèné èíslo daòového skladu, dátum pridelenia a dátum zruenia registraèného èísla,
b) identifikaèné údaje oprávneného príjemcu, jeho registraèné èíslo, dátum pridelenia a dátum zruenia
registraèného èísla,
c) identifikaèné údaje registrovaného odosielate¾a,
jeho registraèné èíslo, dátum pridelenia a dátum
zruenia registraèného èísla,
d) identifikaèné údaje uívate¾ského podniku, èíslo
jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum
zruenia odberného poukazu,
e) identifikaèné údaje splnomocnenca pre zásielkový
obchod,
f) identifikaèné údaje dovozcu spotrebite¾ského balenia,
g) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia,
h) výrobné èíslo a typ výrobného zariadenia v podniku
na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
i) identifikaèné èísla kontrolných známok pod¾a odberate¾ov kontrolných známok, dátum ich odovzdania,
j) obchodný názov a mnostvo vyrábaného, prijímaného, spracúvaného, skladovaného a dodávaného alkoholického nápoja osobou pod¾a odseku 1 písm. a)
a j),
k) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a tranzitného daòového skladu,
l) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a daòového skladu pre zahranièných zástupcov,
m) identifikaèné údaje osoby, ktorá pouíva, prijíma
alebo vydáva arómy oslobodené od dane,
n) identifikaèné údaje príjemcu (odberate¾a) alkoholického nápoja, ktorým je lieh pod¾a § 26 ods. 1.
(3) Finanèné riadite¾stvo alebo ním poverený colný
úrad je povinný, pod¾a osobitného predpisu,46) vies
46
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centrálnu elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje
údaje uvedené v odseku 2.
(4) Colný úrad Bratislava je povinný vies centrálnu
elektronickú bázu údajov vydaných povolení na nákup
alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zahranièných zástupcov,
b) limity pod¾a § 32 ods. 12 a 14 vrátane zostávajúcich
èastí týchto limitov,
c) dátum vydania povolenia na nákup alkoholického
nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre
zahranièných zástupcov,
d) dátum zruenia povolenia na nákup alkoholického
nápoja oslobodeného od dane v daòovom sklade pre
zahranièných zástupcov.
DRUHÁ ÈAS
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE LIEH
§ 40
Oslobodenie od dane
(1) Lieh je oslobodený od dane, ak je urèený na pouitie
a) denaturovaný octom na výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry 2209, a to v mnostve najviac
113 l a. na 1 000 l octu s obsahom 10 % kyseliny octovej; pri inom obsahu kyseliny octovej sa mnostvo
pouitého liehu v l a. na 1 000 l octu prepoèíta primerane,
b) na výrobu a prípravu liekov, lieèiv a pomocných
látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitného predpisu,47) na výrobu a prípravu výivových doplnkov,48) na výrobu lieèivých
prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu
a prípravu pod¾a osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov a na výrobu macerátov
a extraktov, ak tento zákon neustanovuje inak; to sa
nevzahuje na výrobu macerátov a extraktov, ktoré
sú urèené na výrobu liehovín50) a na výrobu a prípravu mieaných alkoholických nápojov,51)
c) na výrobu aróm urèených na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu,
d) na výrobu potravín, ak obsah alkoholu neprekroèí
mnostvo 8,5 l a. na 100 kg výrobku pre èokoládové
výrobky a mnostvo 5 l a. na 100 kg výrobku pre
ostatné potraviny okrem nápojov s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
e) ako lieh osobitne denaturovaný na výrobu výrobkov

) Nariadenie Rady (ES) è. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
) Zákon è. 362 /2011 Z. z.
48
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
49
) Zákon è. 362 /2011 Z. z.
Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
50
) Èl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, oznaèovaní
a ochrane zemepisných oznaèení liehovín a o zruení nariadenia (EHS) è. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 02. 2008) v platnom znení.
51
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
è. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie è. 357/2000
Z. z.).
47
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alebo na iný urèený úèel pouitia v súlade s týmto
zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 47 ods. 2,
f) na vedecké úèely, výskumné úèely, analytické úèely
alebo na pouitie v zdravotníctve, ak preukázate¾ne
nie je moné poui osobitne denaturovaný lieh,
g) vo výrobnom procese v mnostve urèenom výrobnou
normou spotreby, ak koneèný výrobok neobsahuje
lieh; ak je koneèným výrobkom ocot, mnostvo pouitého liehu v l a. na 1000 l octu nesmie by viac ako
je ustanovené v písmene a).
(2) Od dane je oslobodený aj lieh
a) veobecne denaturovaný v súlade s týmto zákonom
a osobitným predpisom,52) ak je prepravovaný so
zjednodueným sprievodným dokumentom,
b) obsiahnutý vo výrobku,
1. na ktorého výrobu bol alebo mohol by pouitý
lieh oslobodený od dane pod¾a odseku 1 alebo lieh
veobecne denaturovaný, a to aj ak takýto výrobok bol dodaný z iného èlenského tátu alebo dovezený z tretieho tátu,
2. ktorý vznikol ako ved¾ají produkt alebo odpad pri
výrobe a ktorý nie je vhodný na priamu ¾udskú
spotrebu a na výrobu potravín a lieh z neho nie je
moné oddeli veobecne dostupnými metódami;
prijíma, dováa, dodáva alebo skladova takýto
výrobok mono na základe písomného súhlasu finanèného riadite¾stva.
§ 41
Osobitná úprava pouitia, príjmu a výdaja aróm
s obsahom liehu oslobodeného od dane
(1) Osoba, ktorá chce pouíva, prijíma alebo vydáva arómy, ktoré obsahujú lieh oslobodený od dane
pod¾a § 40 ods. 1 písm. c) (ïalej len arómy oslobodené
od dane), musí písomne poiada colný úrad o zaradenie do evidencie podnikov, ktoré pouívajú, prijímajú
alebo vydávajú arómy oslobodené od dane (ïalej len
evidencia podnikov). V iadosti o zaradenie do evidencie podnikov iadate¾ uvedie údaje pod¾a § 9 ods. 2
písm. a) a b), obchodný názov aróm oslobodených od
dane, prísluný kód kombinovanej nomenklatúry
a k iadosti priloí doklady pod¾a § 9 ods. 3 písm. a)
a ods. 4 písm. f), technologický opis pouitia aróm oslobodených od dane a normy spotreby aróm oslobodených od dane alebo iné doklady urèujúce spotrebu takýchto aróm.
(2) Colný úrad pred zaradením iadate¾a do evidencie
podnikov preverí skutoènosti a údaje pod¾a odseku 1.
Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí iadate¾a do evidencie podnikov do 15 dní odo dòa
podania tejto iadosti.
(3) Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná vies evidenciu, v ktorej uvedie mnostvo prijatých, spotrebovaných alebo vydaných aróm
oslobodených od dane. Na vedenie evidencie sa vzahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
52
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(4) Colný úrad vyradí osobu pod¾a odseku 3 z evidencie podnikov, ak
a) nedodriava povinnosti pod¾a odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli k náprave,
b) jej zaniklo ivnostenské oprávnenie,
c) poiada o vyradenie z evidencie podnikov.
§ 42
Osobitné podmienky
na prevádzkovanie daòového skladu na lieh
(1) Ak sa v daòovom sklade vyrába, spracúva alebo
skladuje lieh, musí by výrobné zariadenie a zariadenie
na spracovanie a skladovanie liehu uspôsobené tak,
aby bolo colným úradom moné kedyko¾vek zisova
mnostvo vyrobeného a spracúvaného liehu, uskladneného liehu, zásob liehu a obsah alkoholu v òom a aby
bolo moné v òom skladova oddelene jednotlivé druhy
liehu.
(2) Prijíma, vydáva, vyrába alebo spracúva lieh
v daòovom sklade, okrem skladu liehu pod¾a § 46
ods. 2 písm. a), ktorý prijíma, skladuje alebo odosiela
lieh len v spotrebite¾skom balení, mono len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Colný úrad je povinný zabezpeèi prítomnos zamestnanca colného úradu
tak, aby nebol obmedzený príjem, výdaj, výroba alebo
spracovanie liehu v daòovom sklade. Prevádzkovate¾
daòového skladu je povinný poskytnú zamestnancovi
colného úradu nevyhnutnú súèinnos a primerané
podmienky na výkon daòového dozoru. Prevádzkovate¾
daòového skladu je povinný zamestnancovi colného
úradu zabezpeèi podmienky tak, aby boli splnené poiadavky na pracovné prostredie. Ak sa lieh v daòovom
sklade neprijíma, nevydáva, nevyrába alebo nespracúva, colný úrad môe upusti od povinnosti zabezpeèi
prítomnos zamestnanca colného úradu v daòovom
sklade, prièom je povinný tento priestor zabezpeèi
uzáverou colného úradu. Uzáverou priestoru sa rozumie uzamknutie a zabezpeèenie uzáverou colného úradu vetkých prístupových miest do priestoru, v ktorom
sa prijíma, vydáva, vyrába alebo spracúva lieh, a to za
prítomnosti prevádzkovate¾a daòového skladu, prièom
odstránenie uzáver a odomknutie je moné uskutoèni
len v prítomnosti colného úradu a prevádzkovate¾a daòového skladu.
(3) Syntetický lieh a sulfitový lieh vyrobený na daòovom území, dodaný na daòové územie z iného èlenského tátu alebo dovezený na daòové územie z územia
tretieho tátu a urèený na priemyselné spracovanie
mono uvádza do daòového vo¾ného obehu len denaturovaný.
§ 43
Podnik na výrobu liehu
(1) Podnikom na výrobu liehu je na úèely tohto zákona
a) liehovarnícky závod32) nachádzajúci sa na daòovom

) Nariadenie Komisie (ES) è. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na úèely výnimky zo spotrebnej dane (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v platnom znení.
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území, v ktorom sa v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh,
b) podnik, ktorý získava lieh regeneráciou z liehových
odpadov alebo liehových roztokov vzniknutých výrobou, pri ktorej bol pouitý èistý alebo denaturovaný
lieh ako surovina, prísada alebo pomocná látka
okrem uívate¾ského podniku pod¾a § 9 ods. 18,
c) drodiareò, v ktorej je lieh ved¾ajím produktom pri
výrobe drodia.

hu. Uzáverou celého priestoru, v ktorom sa nachádza
výrobné zariadenie, sa rozumie uzamknutie a zabezpeèenie uzáverou colného úradu vetkých prístupových
miest do tohto priestoru za prítomnosti prevádzkovate¾a daòového skladu, prièom odstránenie uzáver a odomknutie je moné uskutoèni len v prítomnosti colného
úradu a prevádzkovate¾a daòového skladu.

(2) V podniku na výrobu liehu je celé vyrobené mnostvo liehu merané kontrolným liehovým meradlom
pod¾a § 45 ods. 1; uvedené sa nevzahuje na drodiareò. Ak tento zákon neustanovuje inak v § 45 ods. 1
písm. b), v podniku na výrobu liehu je celé vyrobené
mnostvo liehu merané objemovým meradlom na lieh.
Na úèely zabezpeèenia kontroly vyrobeného mnostva
liehu správcom dane v podniku na výrobu liehu, ktorý
meria vyrobené mnostvo liehu meracou zostavou na
lieh, musí by meracia zostava na lieh zabezpeèená odstavením prietoku liehu pri prekroèení maximálnej povolenej teploty liehu a doplnená prídavným zariadením
meracej zostavy na lieh, ktorým je vyrovnávacia jednotka liehu do meracej zostavy na lieh alebo regulátor
prietoku liehu do meracej zostavy na lieh a etalónovým
gravimetrickým zariadením s nádrou. Výrobné zariadenie a kontrolné liehové meradlo pod¾a § 45 ods. 1 musia by zabezpeèené uzáverami colného úradu.

(5) Pokodzovanie alebo odstraòovanie uzáver
umiestnených colným úradom a zasahovanie do usporiadania výrobného zariadenia je zakázané.

(3) Podnik na výrobu liehu pod¾a odseku 1 musí ma
samostatný sklad liehu,30) v ktorom sa uskladòuje vyrobený, spracovaný alebo nakúpený lieh v overených
nádriach24) s urèenými meradlami pod¾a osobitných
predpisov25) meradlami na zisovanie zásob liehu. Liehovarnícky závod na pestovate¾ské pálenie ovocia nemusí ma samostatný sklad liehu.30)
(4) Osoba, ktorá chce prevádzkova podnik na výrobu liehu, musí ma povolenie na prevádzkovanie daòového skladu. Uvedené sa nevzahuje na liehovarnícky
závod na pestovate¾ské pálenie ovocia.
§ 44
Výrobné zariadenie v podniku na výrobu liehu,
jeho zabezpeèenie a usporiadanie
(1) Osoba, ktorá vyrába lieh, môe pouíva len také
výrobné zariadenia, ktoré zaruèujú spo¾ahlivé zistenie
vyrobeného mnostva liehu.
(2) Výrobné zariadenie v podnikoch na výrobu liehu
musí by zabezpeèené uzáverami colného úradu a vetok vyrobený lieh musí by registrovaný kontrolným
liehovým meradlom pod¾a § 45 ods. 1 okrem drodiarne.
(3) Uzávery celého priestoru, v ktorom sa nachádza
výrobné zariadenie, sa musia pouíva vade tam, kde
vznikajú technické problémy so zabezpeèením výrobného zariadenia, napríklad výrobne syntetického lie53

(4) Výrobné zariadenie podniku na výrobu liehu poèas prevádzky nesmie by pouité na iné úèely.

(6) Podrobnosti o poiadavkách na výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu liehu, o spôsoboch usporiadania výrobného zariadenia a o spôsoboch jeho zabezpeèenia colným úradom ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 72
ods. 4.
§ 45
Meranie a zisovanie mnostva
vyrobeného liehu a zisovanie zásob liehu
(1) Kontrolným liehovým meradlom sa na úèely tohto
zákona rozumie
a) objemové meradlo na lieh,53) typovo schválené a overené pod¾a osobitného predpisu,25)
b) meracia zostava na lieh, urèená na meranie preteèeného objemu liehu, ktorá spåòa poiadavky pod¾a
osobitných predpisov,54) ktorú mono pouíva
v podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac.
(2) Prevádzkovate¾ podniku na výrobu liehu je povinný
a) mera celé vyrobené mnostvo liehu kontrolným liehovým meradlom,
b) pri poruche kontrolného liehového meradla odobera vyrobený lieh do overených nádrí24) zabezpeèených správcom dane,
c) zisova teplotu liehu pretekajúceho kontrolným liehovým meradlom,
d) pri meraní liehu dodriava podmienky umoòujúce
správny chod kontrolného liehového meradla a spo¾ahlivé zistenie vyrobeného mnostva liehu.
(3) Na meranie liehu sa môe poui len také kontrolné liehové meradlo, ktoré spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu25) a ktoré je zabezpeèené uzáverami
colného úradu. Pouitie kontrolných liehových meradiel, spôsob zabezpeèenia kontrolných liehových meradiel alebo overených nádrí24) colným úradom pri poruche kontrolného liehového meradla pod¾a odseku 2
písm. b) ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 72 ods. 4.
(4) Colný úrad vykonáva kontrolu a úpravu kontrol-

) Príloha è. 24 k vyhláke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
54
) Príloha è. 72 k vyhláke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. v znení vyhláky
è. 171/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 445/2010 Z. z.
Zákon è. 142/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ného liehového meradla a zisuje a vypoèítava mnostvo vyrobeného liehu v podnikoch na výrobu liehu
spôsobom a v lehotách pod¾a veobecne záväzného
právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 72
ods. 4.

(3) Skladom liehu je aj sklad liehu, ktorého prevádzkovate¾om je právnická osoba, ktorá pod¾a zákona nie
je zriadená alebo zaloená na podnikate¾ské úèely, ale
skladuje lieh osobitného urèenia, ktorého vlastníkom
je tát.31)

(5) Ak kontrolné liehové meradlo nespåòa poiadavky
pod¾a osobitného predpisu,25) zabezpeèí ho colný úrad
tak, aby sa nemohlo pouíva.

(4) Osoba, ktorá chce prevádzkova sklad liehu okrem skladu liehu pod¾a odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo odosiela len lieh v spotrebite¾skom
balení, musí ma povolenie na prevádzkovanie daòového skladu. Osoba, ktorá chce prevádzkova v pozastavení dane sklad liehu pod¾a odseku 2 písm. a), v ktorom
prijíma, skladuje alebo odosiela lieh len v spotrebite¾skom balení, musí ma povolenie na prevádzkovanie
daòového skladu. Ak chce osoba v sklade liehu pod¾a
odseku 1 denaturova lieh, musí ma aj povolenie na
denaturáciu liehu pod¾a § 48.

(6) Ak sa pri vykonaní skúky správnosti objemového meradla na lieh pod¾a osobitného predpisu53) zistí
odchýlka presahujúca dvojnásobok najväèej dovolenej chyby objemového meradla na lieh alebo ak nedôjde
k pravidelnému overeniu objemového meradla na lieh
pod¾a osobitného predpisu,53) colný úrad vyradí objemové meradlo na lieh z prevádzky.
(7) Ak sa pri vykonaní skúky správnosti objemového meradla na lieh pod¾a osobitného predpisu53) zistí
odchýlka v rozmedzí od najväèej dovolenej chyby objemového meradla na lieh do dvojnásobku najväèej dovolenej chyby objemového meradla na lieh, odo dòa zistenia tejto odchýlky sa a do dòa vykonania overenia
objemového meradla na lieh uskutoèòuje korekcia
mnostva vyrobeného liehu vypoèítaného pod¾a objemu zmeraného objemovým meradlom na lieh. Na odchýlky menie ako najväèia dovolená chyba objemového meradla na lieh vrátane sa neprihliada.
(8) Kontrolu vyrobeného mnostva liehu meracou
zostavou na lieh vykonáva správca dane pomocou etalónového gravimetrického zariadenia s nádrou. Ak sa
zistí odchýlka väèia ako pod¾a osobitného predpisu,53)
odo dòa zistenia odchýlky a do jej odstránenia sa
uskutoèní korekcia mnostva vyrobeného liehu zisteného meracou zostavou na lieh.
(9) Colný úrad zisuje zásoby liehu v podnikoch na
výrobu liehu, v skladoch liehu, v uívate¾ských podnikoch a u oprávnených príjemcov spôsobom a v lehotách pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu,
ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 72 ods. 4.
§ 46
Sklad liehu
(1) Skladom liehu na úèely tohto zákona je liehovarnícky závod,32) ktorým je výrobòa liehovín,55) egalizaèná stanica,56) denaturaèný závod57) a plniareò,58) nachádzajúci sa na daòovom území, v ktorom sa v rámci
podnikania prijíma, spracúva, plní, skladuje alebo
odosiela lieh vyrobený v podniku na výrobu liehu, ak
odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
(2) Skladom liehu je aj sklad liehu neuvedený v odseku 1, v ktorom sa v rámci podnikania lieh
a) prijíma, skladuje alebo odosiela,
b) pouíva na výrobu aróm, macerátov alebo extraktov
urèených na výrobu liehovín50) alebo na výrobu mieaných alkoholických nápojov51) s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.
55
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(5) Sklad liehu pod¾a odseku 1, odseku 2 písm. b)
a odseku 3 musí spåòa tieto podmienky:
a) má vetky miestnosti, v ktorých sa nachádza lieh,
zabezpeèené uzáverou colného úradu tak, e vstup
do miestnosti alebo iný zásah potrebný na obsluhu
zariadenia skladu liehu mimo prevádzky nie je moný bez poruenia uzávery; colný úrad, ktorý uzáveru
priloil, je jediný oprávnený pred kadým zaèiatkom
výroby uzáveru odstráni,
b) sklad liehu je dostatoène zabezpeèený pred neoprávneným pouitím liehu,
c) má overené skladovacie nádre,24)skladovacie zariadenie, zmieavacie zariadenie a prepravné nádre
s urèeným meradlom overeným pod¾a osobitného
predpisu,25) ktoré umoòuje spo¾ahlivé zistenie
mnostva liehu pri príjme a výdaji liehu, mnostva
skladovaného liehu, mnostva spracúvaného liehu
a mnostva prepravovaného liehu; ak sa mnostvo
liehu pri príjme a výdaji liehu, mnostvo spracúvaného liehu a mnostvo prepravovaného liehu zisuje
z hmotnosti liehu urèenými meradlami pod¾a osobitného predpisu,25) overenie zmieavacích zariadení
a prepravných nádrí v súlade s osobitným
predpisom24) sa nevyaduje,
d) má samostatný sklad liehu;30) to sa nevzahuje na
sklad liehu, ktorým je egalizaèná stanica56) a sklad
liehu pod¾a odseku 2 písm. b) a odseku 3.
(6) Sklad liehu pod¾a odseku 2 písm. a), v ktorom sa
má v pozastavení dane lieh prijíma, skladova alebo
odosiela, musí spåòa tieto podmienky:
a) musí ma poèas dvoch bezprostredne predchádzajúcich kalendárnych rokov
1. ivnostenské oprávnenie na predaj liehu iným
prevádzkovate¾om ivnosti,
2. roèný obrat liehu najmenej 1 000 hl a.,
3. priemernú dobu skladovania liehu za kalendárny
rok najmenej es mesiacov,
b) je priestorovo ohranièený a dostatoène zabezpeèený
pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo
neoprávneným pouitím liehu,
c) má overené skladovacie nádre24) a prepravné nádr-

k) zákona è. 467/2002 Z. z. v znení zákona è. 279/2008 Z. z.
j) zákona è. 467/2002 Z. z.
h) zákona è. 467/2002 Z. z. v znení zákona è. 279/2008 Z. z.
l) zákona è. 467/2002 Z. z.
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e s urèeným meradlom overeným pod¾a osobitného
predpisu,25) ak prijíma, skladuje a odosiela lieh, ktorý nie je v spotrebite¾skom balení; ak sa mnostvo
liehu pri príjme a výdaji liehu a mnostvo prepravovaného liehu zisuje z hmotnosti liehu overenými
meradlami,25) overenie prepravných nádrí v súlade
s osobitným predpisom25) sa nevyaduje.
(7) Podrobnosti o poiadavkách na skladovanie liehu, na zariadenie na skladovanie liehu a jeho usporiadanie, zariadenia na vyskladòovanie, preberanie a na
prepravu liehu ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo pod¾a § 72 ods. 4.
§ 47
Denaturácia liehu
(1) Denaturáciou liehu sa na úèely tohto zákona rozumie zmieanie liehu s povoleným denaturaèným
prostriedkom v ustanovenom mnostve, prièom denaturaèný prostriedok nie je moné od liehu oddeli veobecne dostupnými metódami. Denaturaèný prostriedok je látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré
po premieaní s liehom zmenia vlastnosti liehu tak, e
nie je vhodný na priamu ¾udskú spotrebu a na výrobu
potravín.
(2) Poiadavky na denaturáciu liehu, na manipuláciu59) s denaturovaným liehom,60) poiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu, povolené denaturaèné
prostriedky na denaturáciu liehu, najmenie mnostvo
denaturaèných prostriedkov na denaturáciu liehu
a urèený úèel pouitia osobitne denaturovaného liehu
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
(3) Lieh mono na daòovom území denaturova len
v prítomnosti zamestnanca colného úradu v daòovom
sklade, ktorého prevádzkovate¾ovi bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu pod¾a § 48, ak odsek 6 neustanovuje inak. O vykonanej denaturácii vyhotoví výrobca
denaturovaného liehu písomnú zápisnicu, v ktorej uvedie obchodný názov a mnostvo liehu pouitého na denaturáciu v l a., obchodný názov a mnostvo pouitého
denaturaèného prostriedku a mnostvo vyrobeného
denaturovaného liehu v l a. Písomnú zápisnicu o vykonanej denaturácii podpíe prítomný zamestnanec colného úradu.
(4) Daòový sklad, v ktorom sa lieh denaturuje, musí
by vybavený dávkovacím, zmieavacím alebo iným podobným zariadením, ktorým sa zabezpeèí denaturácia
liehu pod¾a odseku 1.
(5) Ak tento zákon neustanovuje inak, zakazuje sa
pouíva
a) iné ako ustanovené mnostvo povoleného denaturaèného prostriedku, alebo meni vlastnosti denaturovaného liehu, alebo pridáva k denaturovanému
59

) § 2 ods. 2 písm. f) zákona è. 467/2002 Z. z.
) § 2 ods. 2 písm. m) zákona è. 467/2002 Z. z.
61
) Napríklad èl. 4 nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
60
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liehu takú látku, ktorá zmení vlastnosti denaturovaného liehu,
b) osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane na
úèely pod¾a § 40 ods. 1 písm. e) bez odberného poukazu vydaného pod¾a § 9,
c) osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane
pod¾a § 40 ods. 1 písm. e) na iný úèel pouitia, ako
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo pod¾a odseku 2.
(6) Ak má osoba na colný reim prepracovanie pod
colným doh¾adom vydané povolenie pod¾a osobitného
predpisu61) a spracúva, prepracúva alebo miea lieh
s látkami alebo zmesou látok rozpustných v liehu tak,
e vyrobí denaturovaný lieh alebo výrobok nevhodný na
priamu ¾udskú spotrebu, odseky 1 a 5 sa uplatnia primerane. Povolenie na prevádzkovanie daòového skladu a povolenie na denaturáciu liehu pod¾a § 48 sa nevyaduje. Táto osoba je povinná vies evidenciu pod¾a
§ 58.
§ 48
Povolenie na denaturáciu liehu
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý chce denaturova lieh na daòovom území, musí písomne poiada colný úrad o vydanie povolenia na denaturáciu
liehu. iados musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresy umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) obchodný názov a mnostvo denaturaèného prostriedku, ktorý bude pouíva,
c) obchodný názov denaturovaného liehu a predpokladané mnostvo jeho roènej výroby.
(2) Colný úrad pred vydaním povolenia na denaturáciu liehu preverí skutoènosti a údaje pod¾a odseku 1.
Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé a zariadenie
pod¾a § 47 ods. 4 je vhodné na denaturáciu, colný úrad
vydá prevádzkovate¾ovi daòového skladu povolenie na
denaturáciu liehu do 30 dní odo dòa podania tejto iadosti.
(3) Colný úrad prevádzkovate¾ovi daòového skladu
povolenie na denaturáciu
a) odníme, ak zariadenie pod¾a § 47 ods. 4 u nie je
vhodné na denaturáciu alebo ak o to poiada prevádzkovate¾ daòového skladu,
b) môe odòa, ak denaturácia liehu nie je vykonávaná
v súlade s týmto zákonom.
§ 49
Pestovate¾ské pálenie ovocia
(1) Osoba, ktorá chce prevádzkova liehovarnícky závod na pestovate¾ské pálenie ovocia, musí písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie osvedèenia
o registrácii. iados musí obsahova identifikaèné
údaje iadate¾a a adresy umiestnenia jeho prevádzkar-
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ní, ak nie sú totoné so sídlom alebo s trvalým pobytom
iadate¾a.

truje a vydá mu osvedèenie o registrácii do 30 dní odo
dòa podania tejto iadosti.

(2) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 1 sú
a) povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode
na pestovate¾ské pálenie ovocia, vydané pod¾a osobitného predpisu,32)
b) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia s vyznaèením
miest, na ktoré priloil uzávery colný úrad, doklad
o overení objemového meradla na lieh pod¾a § 45
ods. 1 písm. a) a doklad o overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,
d) potvrdenie Sociálnej poisovne a zdravotnej poisovne o splnení podmienok uvedených v odseku 3
písm. c),
e) èestné vyhlásenie iadate¾a, e spåòa podmienky
pod¾a odseku 3 písm. b) a c).

(5) Na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia sa uplatní zníená sadzba
dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3) iadate¾ uvedený v odseku 1 musí spåòa tieto
podmienky:
a) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
b) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani
daòovému úradu osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo
osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich
rokov pred podaním iadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne
prepojenú alebo majetkovo prepojenú so iadate¾om, nemala v priebehu desiatich rokov predo dòom
podania iadosti daòové nedoplatky, ktoré neboli do
zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje aj na daòové nedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu pod¾a osobitných predpisov,22)
c) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
pod¾a osobitných predpisov,23)
d) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin hospodársky, trestný èin proti majetku alebo
iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi
riadiacich alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
e) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo
potvrdené nútené vyrovnanie.
(4) Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním
osvedèenia o registrácii preverí skutoènosti a údaje
pod¾a odsekov 1 a 2 a porovná skutkový stav výrobného
zariadenia s nákresom výrobného zariadenia predloenými v prílohe. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé
a iadate¾ uvedený v odseku 1 spåòa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad takéhoto iadate¾a zaregis62
63

(6) Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia oznamuje colnému úradu
a) zaèatie, zastavenie a predpokladané ukonèenie výroby liehu najneskôr 15 dní vopred,
b) preruenie výroby liehu z nepredvídate¾ných dôvodov ihneï.
(7) Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia je pestovate¾ povinný prevzia
najneskôr do 30 dní odo dòa jeho výroby, ak v uvedenej
lehote nemôe lieh prevzia, je prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia oprávnený vyda vyrobený lieh plnoletému èlenovi jeho domácnosti, ktorý sa preukáe iadosou na výrobu
destilátov.62) Ak v uvedenej lehote pestovate¾ neprevezme lieh, je prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na
pestovate¾ské pálenie ovocia povinný oznámi colnému
úradu, najneskôr do troch pracovných dní odo dòa
uplynutia lehoty na prevzatie liehu, mnostvo liehu,
ktoré nebolo prevzaté pestovate¾om, a poiada colný
úrad o znièenie tohto liehu.
(8) Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia je povinný vies evidenciu pestovate¾ov, ktorým vyrobil lieh, s uvedením
a) mnostva a druhu prijatého kvasu63) v litroch, o ktorého spracovanie pestovate¾ poiadal,
b) mnostva liehu v l a. vyrobeného pre pestovate¾a
a dátumu jeho výroby,
c) mnostva liehu v l a. prevzatého pestovate¾om a dátumu jeho prevzatia,
d) výky dane zaplatenej pestovate¾om prevádzkovate¾ovi liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia.
(9) Daòová povinnos vzniká dòom vyrobenia liehu
v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia, ak odsek 12 neustanovuje inak. Platite¾om dane je
prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia. Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia môe vyrobi pre
pestovate¾a lieh len na základe iadosti o výrobu destilátu.62) Pri výpoète výky dane je prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia povinný poui príslunú sadzbu dane pod¾a mnostva
liehu v l a. vyrobeného pre pestovate¾a, prièom prihliada na mnostvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovate¾ uviedol v iadosti o výrobu destilátu.62) Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské
pálenie ovocia vyberá daò od pestovate¾a pri preberaní
liehu.
(10) Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia je povinný poda daòové priznanie colnému úradu a zaplati daò najneskôr do 25.
dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

) § 4 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 653/2002 Z. z.
) § 2 ods. 1 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 653/2002 Z. z.
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v ktorom mu vznikla daòová povinnos. Na daòové priznanie sa uplatní § 12 primerane. Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia
uvedie v daòovom priznaní ako oslobodené to mnostvo
liehu z mnostva liehu vyrobeného v zdaòovacom období, za ktoré podáva daòové priznanie, ktoré bolo znièené pod¾a § 55 ods. 2 do dòa podania daòového priznania, najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento lieh vyrobený. Prílohou k daòovému priznaniu je zoznam pestovate¾ov s uvedením mnostva liehu v l a. vyrobeného
pre jednotlivých pestovate¾ov a mnostvo liehu v l a.
skutoène prevzatého jednotlivými pestovate¾mi a s uvedením dátumu výroby liehu a kópie iadostí o výrobu
destilátu.62)
(11) Daò z liehu vyrobeného v liehovarníckom závode
na pestovate¾ské pálenie ovocia mono vráti prevádzkovate¾ovi liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské
pálenie, ak zaplatil daò z liehu, ktorý nebol prevzatý
pestovate¾om a ktorý bol znièený pod¾a § 55 ods. 2. Vrátenie dane uplatní prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia v daòovom priznaní za zdaòovacie obdobie, v ktorom boli splnené
vetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane; vrátenie dane z tohto liehu sa zapoèíta s daòovou povinnosou. Ak vrátenie dane prevýi daòovú povinnos, na
vrátenie dane sa uplatní § 13 primerane.
(12) Ak colný úrad prísluný pre prevádzkovate¾a liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia
zistí, e údaje uvedené v iadosti o výrobu destilátu62)
sú nepravdivé a pre pestovate¾a a jeho domácnos za
jedno výrobné obdobie13) bolo vyrobené viac ako 43 l a.,
a ak sa pri výpoète výky dane pouila zníená sadzba
dane, je platite¾om dane pestovate¾. Výka dane sa vypoèíta ako súèin rozdielu základnej sadzby dane a zníenej sadzby dane a mnostva liehu v l a., ktoré bolo vyrobené nad limit 43 l a.
(13) Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia nesmie by predmetom ïalieho predaja ani iného uvádzania na trh.
(14) Colný úrad prevádzkovate¾ovi liehovarníckeho
závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia osvedèenie
o registrácii odníme, ak
a) prestal spåòa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 3,
b) v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie
ovocia dolo k preukázate¾nému zásahu do usporiadania výrobného zariadenia,
c) skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie
preukáza,
d) poiada o zruenie registrácie liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia,
e) mu zaniklo alebo bolo odòaté povolenie na výrobu
a spracovanie liehu v liehovarníckom závode pod¾a
osobitného predpisu.32)
(15) Colný úrad môe odòa osvedèenie o registrácii,
ak prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia poèas obdobia presahujúceho 12
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába lieh, prièom prihliada na závanos dôvodov.
(16) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch na
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základe písomnej iadosti prevádzkovate¾a liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia povoli
opätovnú rektifikáciu ním vyrobeného liehu. Lehota na
podanie iadosti, na rozhodnutie o iadosti a na vykonanie opätovnej rektifikácie je maximálne desa dní
odo dòa výroby liehu, ktorý má by opätovne rektifikovaný. Dòom výroby liehu sa na tento úèel povauje deò,
keï bol lieh opätovne rektifikovaný.
§ 50
Osobitná úprava evidencie výrobných zariadení
(1) Osoba, ktorá nemá vydané povolenie na výrobu
liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode
a jeho uvádzanie na trh pod¾a osobitného predpisu,32)
alebo osoba, ktorej vydané povolenie na výrobu liehu
a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho
uvádzanie na trh pod¾a osobitného predpisu32) zaniklo
alebo bolo odòaté a má v drbe výrobné zariadenie alebo jeho èas, okrem osoby, ktorá je výrobcom výrobného zariadenia na výrobu liehu a osoby, ktorá vykonáva
opravy výrobného zariadenia na výrobu liehu, je povinná do 15 dní odo dòa vzniku tejto skutoènosti písomne
oznámi colnému úradu
a) svoje identifikaèné údaje,
b) adresu umiestnenia tohto výrobného zariadenia alebo jeho èasti,
c) technické údaje a zasla nákres a fotodokumentáciu
tohto výrobného zariadenia alebo jeho èasti.
(2) Colný úrad preverí skutoènosti a údaje uvedené
v oznámení pod¾a odseku 1 a porovná skutoèný stav výrobného zariadenia alebo jeho èasti s údajmi pod¾a odseku 1 písm. c). Ak sú skutoènosti a údaje uvedené
v oznámení pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej
v odseku 1 potvrdenie o zaevidovaní drby výrobného
zariadenia alebo jeho èasti (ïalej len potvrdenie o zaevidovaní). Drba výrobného zariadenia alebo jeho èasti
osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní
pod¾a druhej vety, sa nepovauje za neoprávnenú, ak
sú zachované vetky skutoènosti, na základe ktorých
colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Výrobné zariadenie alebo jeho èas môe colný úrad zabezpeèi
uzáverou colného úradu.
(3) Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne výrobné zariadenie alebo jeho èas
inej osobe, je povinná do 15 dní odo dòa jeho poskytnutia písomne oznámi colnému úradu
a) svoje identifikaèné údaje,
b) identifikaèné údaje osoby, ktorej výrobné zariadenie
alebo jeho èas poskytla,
c) technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého výrobného zariadenia alebo jeho èasti.
(4) Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, u nemá v drbe výrobné zariadenie alebo
jeho èas, prièom toto zariadenie neposkytla inej osobe
pod¾a odseku 3, je povinná do 15 dní odo dòa vzniku
tejto skutoènosti oznámi colnému úradu dôvody tejto
zmeny.
(5) Colný úrad preverí skutoènosti a údaje uvedené
v oznámení pod¾a odseku 3 alebo odseku 4. Ak sú tieto
skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá osobe
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pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 potvrdenie o vyradení
z evidencie drby výrobného zariadenia alebo jeho èasti.
(6) Akúko¾vek inú zmenu skutoèností a údajov, na
základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je osoba povinná oznámi colnému úradu do 15
dní odo dòa ich vzniku. Colný úrad preverí skutoènosti
a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.
(7) Finanèné riadite¾stvo vedie evidenciu drby výrobného zariadenia alebo jeho èasti v èlenení pod¾a
a) identifikaèných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b) adresy umiestnenia výrobného zariadenia alebo
jeho èasti,
c) technických údajov, fotodokumentácie a nákresu
výrobného zariadenia alebo jeho èasti.
Oznaèovanie spotrebite¾ského balenia liehu
kontrolnou známkou
§ 51
(1) Spotrebite¾ským balením sa na úèely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebite¾ský obal64) naplnený
liehom urèeným na priamu ¾udskú spotrebu.
(2) Kontrolnou známkou sa na úèely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka urèená na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia, ktorá spåòa náleitosti
v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a odseku 10. Kontrolná
známka má na úèely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikaèné èíslo, ktorým je
jedineèné poradové èíslo vytvorené z alfanumerických
znakov neopakovate¾ných najmenej po dobu piatich
rokov. Zloenie identifikaèného èísla urèí finanèné riadite¾stvo.
(3) Spotrebite¾ské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 je moné uvies do daòového
vo¾ného obehu na daòovom území, len ak je oznaèené
kontrolnou známkou, ak sa v odseku 9 neustanovuje
inak. Oznaèova spotrebite¾ské balenie kontrolnou
známkou môe len prevádzkovate¾ daòového skladu,
oprávnený príjemca, dovozca spotrebite¾ského balenia
a príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1 (ïalej len
odberate¾ kontrolných známok).
(4) Odberate¾ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca alebo príjemca (odberate¾) liehu pod¾a
§ 26 ods. 1, môe v daòovom vo¾nom obehu oznaèi
spotrebite¾ské balenie kontrolnou známkou, ak prijal
spotrebite¾ské balenie neoznaèené kontrolnou známkou z iného èlenského tátu, a to najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebite¾ského balenia na
daòovom území inej osobe; ustanovenie § 10 ods. 1
písm. c) a § 26 tým nie je dotknuté.
64
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(5) Na oznaèenie spotrebite¾ského balenia sa môe
poui len kontrolná známka vyhotovená na základe
súhlasu finanèného riadite¾stva pod¾a § 53 ods. 6
a v súlade so veobecne záväzným právnym predpisom
vydaným pod¾a odseku 10. Kontrolná známka môe obsahova aj iné grafické prvky, ochranné prvky a údaje,
ako je ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a odseku 10, ak sa tak dohodne finanèné riadite¾stvo s tlaèiaròou. Iný rozmer kontrolnej
známky ako ustanovený veobecne záväzným právnym
predpisom vydaným pod¾a odseku 10 môe odsúhlasi
finanèné riadite¾stvo po dohode s tlaèiaròou na základe
iadosti odberate¾a kontrolných známok.
(6) Kontrolná známka sa nalepí na spotrebite¾ské balenie cez miesto urèené na otvorenie tak, aby pri otvorení spotrebite¾ského balenia bola kontrolná známka
pretrhnutá. Kontrolná známka sa nesmie da odlepi
bez jej pretrhnutia alebo iného vidite¾ného pokodenia.
Ak sa miesto na otvorenie spotrebite¾ského balenia
prekrýva prieh¾adnou ochrannou fóliou, kontrolná
známka musí by nalepená pod touto fóliou; v odôvodnených prípadoch môe finanèné riadite¾stvo na základe iadosti odberate¾a kontrolných známok povoli nalepenie kontrolnej známky na ochrannú fóliu; prvá veta
a druhá veta tým nie sú dotknuté.
(7) Uzatvorené spotrebite¾ské balenie oznaèené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej
známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym
predpisom vydaným pod¾a odseku 10 a spotrebite¾ské
balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka,
alebo ktorého oznaèenie nie je v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a odseku 10, sa na úèely tohto zákona povauje za neoznaèené. Za neoznaèené spotrebite¾ské
balenie sa povauje aj kadé otvorené spotrebite¾ské
balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je
falzifikátom kontrolnej známky alebo pretrhnutou
kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a odseku 10 alebo spotrebite¾ské balenie
s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji
zo spotrebite¾ského balenia na priamu ¾udskú spotrebu na predajnom mieste vrátane skladových a úèelových priestorov prevyuje dva otvorené kusy spotrebite¾ského balenia s rovnakým èiarovým kódom EAN. Na
úèely tohto zákona sa predajným miestom rozumie
miesto, kde sa predaj spotrebite¾ského balenia uskutoèòuje cez elektronickú registraènú pokladnicu.
(8) Predaj neoznaèeného spotrebite¾ského balenia na
daòovom území je zakázaný okrem spotrebite¾ského
balenia pod¾a odseku 9.
(9) Povinnos oznaèova spotrebite¾ské balenie pod¾a
odseku 3 sa nevzahuje na lieh, ktorý je
a) vyrobený pre pestovate¾a v liehovarníckom závode
na pestovate¾ské pálenie ovocia,

) Napríklad § 21 ods. 2 zákona è. 142/2000 Z. z., vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
è. 207/2000 Z. z. o oznaèenom spotrebite¾skom balení v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 2 zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca oznaèovanie potravín (oznámenie è. 634/2002 Z. z.).
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b) tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207,
ak je preukázate¾ne zdanený a predávaný v inom
obale ako spotrebite¾skom balení pod¾a odseku 1 na
iné úèely ako na priamu ¾udskú spotrebu, napríklad
na vedecké úèely alebo výskumné úèely,
c) oslobodený od dane pod¾a § 7, 8 alebo § 40,
d) vyváaný na územie tretieho tátu,
e) prepravovaný do iného èlenského tátu mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely pod¾a § 26,
f) urèený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výluène fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie,
alebo urèený na predaj za cenu s daòou v tranzitnom
priestore medzinárodných letísk alebo na palubách
lietadiel, a to výluène fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové letisko je v inom èlenskom táte,
g) vrátený spä na úèely reklamácie odberate¾om spotrebite¾ského balenia v inom èlenskom táte alebo
odberate¾om spotrebite¾ského balenia z tretieho tátu dodávate¾ovi spotrebite¾ského balenia na daòovom území,
h) dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je
urèený výluène na spotrebu cestujúcimi poèas letu,
i) urèený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to
osobám iných tátov, ktoré poívajú výsady a imunity pod¾a medzinárodnej zmluvy,45)
j) prepravovaný na daòové územie na súkromné úèely
(§ 28),
k) dodávaný na daòové územie v rámci zásielkového
obchodu (§ 29),
l) prijatý osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami,
na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy.19)
(10) Podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok,
rozmeroch, grafických prvkoch, náleitostiach a údajoch na kontrolnej známke ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11) Ak dolo v daòovom vo¾nom obehu k pokodeniu
kontrolnej známky nalepenej na spotrebite¾skom balení, môe toto spotrebite¾ské balenie oznaèi novou kontrolnou známkou len odberate¾ kontrolných známok,
ktorý ho uviedol do daòového vo¾ného obehu alebo
oznaèil pod¾a odseku 4; ak osoba, ktorá uviedla spotrebite¾ské balenie do daòového vo¾ného obehu alebo
oznaèila pod¾a odseku 4, u nie je odberate¾om kontrolných známok, môe oznaèi spotrebite¾ské balenie iný
odberate¾ kontrolných známok novou kontrolnou
známkou. Oznaèi spotrebite¾ské balenie v daòovom
vo¾nom obehu novou kontrolnou známkou môe odberate¾ kontrolných známok len v odôvodnených prípadoch na základe písomného súhlasu colného úradu
a za prítomnosti zamestnanca colného úradu. Odberate¾ kontrolných známok, ktorý chce odstráni pokodenú kontrolnú známku zo spotrebite¾ského balenia
a oznaèi spotrebite¾ské balenie novou kontrolnou
známkou, je povinný písomne poiada colný úrad
o súhlas, prièom uvedie dôvody svojej iadosti.
65

) Napríklad § 41 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z.
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(12) Odberate¾ kontrolných známok môe v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu colného úradu
a za prítomnosti zamestnanca colného úradu oznaèi
v daòovom vo¾nom obehu spotrebite¾ské balenie novou
kontrolnou známkou, ak
a) dolo v daòovom vo¾nom obehu k pokodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebite¾ské balenie,
b) colný úrad pri výkone daòového dozoru odstránil
kontrolnú známku zo spotrebite¾ského balenia
a v rámci úradného zisovania nebolo preukázané,
e spotrebite¾ské balenie bolo oznaèené falzifikátom
kontrolnej známky.
(13) Odberate¾ kontrolných známok, ktorý chce
oznaèi spotrebite¾ské balenie novou kontrolnou
známkou pod¾a odseku 12 písm. a), je povinný poiada
colný úrad o súhlas, prièom uvedie dôvody svojej iadosti; ak chce spotrebite¾ské balenie oznaèi novou
kontrolnou známkou odberate¾ kontrolných známok,
ktorý toto spotrebite¾ské balenie neuviedol do daòového vo¾ného obehu, k iadosti priloí svoj súhlas s oznaèením spotrebite¾ského balenia svojou kontrolnou
známkou.
(14) Ak osoba, ktorej colný úrad spotrebite¾ské balenie zabezpeèil a odstránil zo spotrebite¾ského balenia
kontrolnú známku a v rámci úradného zisovania nebolo preukázané, e spotrebite¾ské balenie bolo oznaèené falzifikátom kontrolnej známky, chce, aby sa takéto spotrebite¾ské balenie oznaèilo novou kontrolnou
známkou, je povinná poiada colný úrad v lehote do 30
dní odo dòa doruèenia rozhodnutia pod¾a osobitného
predpisu65) o súhlas colného úradu s oznaèením spotrebite¾ského balenia novou kontrolnou známkou
a k iadosti priloí aj súhlas odberate¾a kontrolných
známok s oznaèením spotrebite¾ského balenia jeho
kontrolnou známkou. Spotrebite¾ské balenie pod¾a prvej vety je moné vráti osobe a po udelení súhlasu
colného úradu s oznaèením spotrebite¾ského balenia
novou kontrolnou známkou.
(15) Ak osoba pod¾a odseku 14 v lehote do 30 dní odo
dòa doruèenia rozhodnutia pod¾a osobitného
predpisu65) nepoiada colný úrad o súhlas s oznaèením
spotrebite¾ského balenia novou kontrolnou známkou,
colný úrad po uplynutí tejto lehoty bezodkladne takéto
spotrebite¾ské balenia zabezpeèí. Dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o zabezpeèení spotrebite¾ského balenia spotrebite¾ské balenie prepadá v prospech tátu a colný úrad je povinný ho znièi; za takto
znièené spotrebite¾ské balenie colný úrad neposkytuje
náhradu.
(16) V daòovom vo¾nom obehu je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebite¾ského balenia
a liehu zo spotrebite¾ského balenia za cenu niiu, ako
je súèet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebite¾skom balení a sumy 0,86
eura na jeden liter liehoviny, zvýený o daò z pridanej
hodnoty vzahujúcej sa na tento súèet. Ak ide o predaj
liehu v spotrebite¾skom balení s objemom 0,5 litra
a niím v daòovom vo¾nom obehu, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebite¾ského balenia
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a liehu zo spotrebite¾ského balenia za cenu niiu, ako
je súèet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebite¾skom balení a sumy 0,99
eura na jeden liter liehoviny, zvýený o daò z pridanej
hodnoty vzahujúcej sa na tento súèet. Ak predávajúci
poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebite¾skom balení akéko¾vek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné
poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za vyuitie distribuènej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za
umiestnenie spotrebite¾ského balenia v priestoroch
kupujúceho, ak poskytuje dary, z¾avy, bonusy, skontá
alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebite¾skom balení
s objemom 0,5 litra a niím zakázaný za cenu niiu,
ako je cena urèená pod¾a druhej vety zvýená o takéto
alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu, a predaj liehu s objemom vyím ako 0,5 litra je
zakázaný za cenu niiu, ako je cena urèená pod¾a prvej vety zvýená o takéto alebo iné plnenia poskytované
predávajúcim kupujúcemu.
(17) Osoba, ktorá chce preda spotrebite¾ské balenie
za cenu niiu, ako je cena pod¾a odseku 16, predloí
colnému úradu iados o súhlas s predajom, v ktorej
uvedie mnostvo spotrebite¾ského balenia, ktoré chce
za takúto cenu preda, a uvedie dôvody. K iadosti priloí doklad o nadobudnutí preukázate¾ne zdaneného
liehu. Ak spotrebite¾ské balenie vyrobil alebo prijal
prevádzkovate¾ daòového skladu alebo ho prijal oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane a daò ete nebola zaplatená, k iadosti priloí doklad o nadobudnutí
spotrebite¾ského balenia. Colný úrad preverí údaje
v iadosti a v prílohe a ak iadate¾ preukázal dôvody na
predaj spotrebite¾ského balenia za takúto cenu, môe
rozhodnú o vydaní súhlasu s predajom.
§ 52
(1) Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dováa
spotrebite¾ské balenie z územia tretieho tátu a uvádza ho do daòového vo¾ného obehu na daòovom území
(ïalej len dovozca spotrebite¾ského balenia), je povinná
a) písomne poiada colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebite¾ského balenia, prièom uvedie tieto údaje:
1. identifikaèné údaje iadate¾a,
2. povolenie na dovoz, ak to vyaduje osobitný predpis,20)
b) pred vydaním kontrolných známok zloi zábezpeku
na daò vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu v spotrebite¾skom balení, ktoré chce uvies do
daòového vo¾ného obehu; na zábezpeku na daò sa
§ 16 pouije primerane, colný úrad vráti zloenú zábezpeku na daò, ak bolo spotrebite¾ské balenie prepustené do vo¾ného obehu,4) ak sa colný úrad s dovozcom spotrebite¾ského balenia nedohodne inak;
ustanovenie § 70 ods. 1 písm. w) sa nepouije,
c) da si potvrdi colným úradom poèet a identifikaèné
èísla kontrolných známok vyvezených na územie
tretieho tátu a kontrolných známok spä dovezených z územia tretieho tátu.
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(2) Osoba, ktorá chce spotrebite¾ské balenie uvedené
do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte prepravova na daòové územie na podnikate¾ské úèely
[ïalej len príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26
ods. 1], musí písomne poiada colný úrad o zaradenie
do evidencie príjemcov (odberate¾ov) liehu pod¾a § 26
ods. 1. iados musí obsahova identifikaèné údaje iadate¾a.
(3) iadate¾, ktorým je dovozca spotrebite¾ského balenia alebo príjemca (odberate¾) pod¾a § 26 ods. 1, musí
spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,21)
b) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
c) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani
daòovému úradu osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo
osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich
rokov pred podaním iadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne
prepojenú alebo majetkovo prepojenú so iadate¾om, nemala v priebehu desiatich rokov predo dòom
podania iadosti daòové nedoplatky, ktoré neboli do
zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje aj na daòové nedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu pod¾a osobitných predpisov,22)
d) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
pod¾a osobitných predpisov,23)
e) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin hospodársky, trestný èin proti majetku, alebo
iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi
riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
f) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(4) iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti.
(5) Colný úrad pred zaradením iadate¾a do evidencie
dovozcov spotrebite¾ského balenia alebo do evidencie
príjemcov (odberate¾ov) liehu pod¾a § 26 ods. 1 preverí
skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a splnenie podmienok pod¾a odseku 3. Ak sú tieto skutoènosti a údaje
pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky uvedené v odseku
3, colný úrad zaradí iadate¾a do evidencie dovozcov
spotrebite¾ského balenia alebo do evidencie príjemcov
(odberate¾ov) liehu pod¾a § 26 ods. 1, do 30 dní odo dòa
podania tejto iadosti.
(6) Dovozca spotrebite¾ského balenia alebo príjemca
(odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1 je povinný kadú
zmenu údajov pod¾a odseku 1 alebo 2 alebo zmenu
podmienok pod¾a odseku 3 oznámi colnému úradu
najneskôr do 15 dní odo dòa ich vzniku. Colný úrad
preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na
rozsah a závanos zmien doplní pôvodné potvrdenie
o zaradení do evidencie dovozcov spotrebite¾ského ba-
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lenia alebo do evidencie príjemcov (odberate¾ov) liehu
pod¾a § 26 ods. 1 alebo vydá nové potvrdenie o zaradení
do evidencie dovozcov spotrebite¾ského balenia alebo
do evidencie príjemcov (odberate¾ov) liehu pod¾a § 26
ods. 1.
(7) Colný úrad vyradí dovozcu spotrebite¾ského balenia alebo príjemcu (odberate¾a) liehu pod¾a § 26 ods. 1
z evidencie vedenej pod¾a odseku 1 alebo odseku 2
a vráti zloenú zábezpeku na daò pod¾a ods. 1 písm. b),
ak
a) v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov neuskutoèní dovoz spotrebite¾ského balenia alebo prepravu spotrebite¾ského balenia liehu
na daòové územie na podnikate¾ské úèely,
b) poiada o vyradenie z evidencie vedenej pod¾a odseku 1 alebo odseku 2,
c) prestal spåòa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 3.
§ 53
Tlaè a nakladanie s kontrolnými známkami
(1) Kontrolné známky je oprávnená tlaèi len osoba,
s ktorou finanèné riadite¾stvo uzatvorilo zmluvu o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok66) (ïalej len tlaèiareò). Zmluvu o doh¾ade nad tlaèou kontrolných
známok uzatvorí finanèné riadite¾stvo s tlaèiaròou najviac na obdobie troch rokov. Finanèné riadite¾stvo vyhlási na úèely uzatvorenia zmluvy o doh¾ade nad tlaèou
kontrolných známok66) verejnú súa pod¾a Obchodného zákonníka.67) Zmluvu o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok66) zverejní finanèné riadite¾stvo na svojom webovom sídle.
(2) Finanèné riadite¾stvo môe uzatvori zmluvu
o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok66) len s osobou, ktorá spåòa tieto podmienky:
a) má oprávnenie na vykonávanie polygrafickej èinnosti,
b) má na daòovom území technické vybavenie na tlaè
dokumentov zabezpeèených pred falovaním, pozmeòovaním a iným zneuitím,
c) má zavedený reimový systém výroby, skladovania,
manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov,
d) má zabezpeèenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov intalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
e) peciálnymi technikami, technológiami a bezpeènostnými materiálmi zabezpeèuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti sfalovaniu, pozmeòovaniu a inému zneuitiu,
f) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
g) nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s inou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie polygrafickej èinnosti,
66

)
)
68
)
69
)
67
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h) nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberate¾om kontrolných známok,
i) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
pod¾a osobitného predpisu,23)
j) nie je v likvidácii, ani na òu nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia,
k) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,21)
l) vytvorí primerané podmienky na výkon daòového
dozoru v tlaèiarni,
m) hodnota zákazky na obdobie troch rokov nesmie by
vyia, ako je stanovené v osobitom predpise,68)
n) je drite¾om potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti
pre postúpenie a vznik utajovanej skutoènosti stupòa utajenia Dôverné,69)
o) nebola právoplatne odsúdená za úmyselne spáchaný trestný èin hospodársky, trestný èin proti majetku alebo iný trestný èin, ktorého skutková podstata
súvisí s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na
zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú
èlenmi riadiacich alebo kontrolných orgánov právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(3) Splnenie podmienok uvedených v odseku 2 sa vyaduje nepretrite poèas obdobia, na ktoré bola zmluva
o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok66) uzatvorená.
(4) Na úèely výberu tlaèiarne zriadi ministerstvo komisiu. Èlenom komisie môe by len fyzická osoba, ktorá nie je blízkou osobou,6) èlenom tatutárneho orgánu
alebo spoloèníkom osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie polygrafickej èinnosti a nemôe by ani personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s osobou,
ktorá má oprávnenie na vykonávanie polygrafickej èinnosti. Èlenom komisie sú i zástupcovia reprezentatívnych zdruení podnikate¾ov, ktorých èlenovia uvádzajú
lieh do daòového vo¾ného obehu (resp. odberatelia kontrolných známok).
(5) Komisia je pri vyhodnocovaní predloených návrhov verejnej súae nezávislá a vyhodnocuje ich pod¾a
ekonomicky najvýhodnejej ponuky so zrete¾om na
kvalitu vyhotovenia kontrolných známok, ich ochranných prvkov a ïalích kritérií stanovených podmienkami verejnej súae.
(6) Podrobnosti o zloení, rozhodovaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súae, podrobnosti o podmienkach na splnenie kritérií
pod¾a odsekov 2 a 7 na predloenie návrhov verejnej súae ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
(7) Zmluva o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok musí obsahova najmä cenu kontrolnej známky,
ktorá bude zoh¾adòova poèty odobratých kontrolných
známok, lehoty na dodanie kontrolných známok, zodpovednos za kodu spôsobenú nedodaním kontrol-

§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 281 a 288 Obchodného zákonníka.
§ 66 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpeènosti.
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ných známok, zodpovednos tlaèiarne za nedostatky
kontrolnej známky a podmienky reklamácie kontrolných známok.
(8) Odberate¾ kontrolných známok je povinný uzavrie s tlaèiaròou, s ktorou finanèné riadite¾stvo uzatvorilo zmluvu o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok,
zmluvu o odbere kontrolných známok. Zmluva o odbere
kontrolných známok musí by uzatvorená na základe
podmienok uvedených v zmluve o doh¾ade nad tlaèou
kontrolných známok.
(9) Finanèné riadite¾stvo vyhlási nový výber tlaèiarne
a) najmenej es kalendárnych mesiacov pred uplynutím lehoty uvedenej v zmluve o doh¾ade nad tlaèou
kontrolných známok,
b) ak tlaèiareò poèas platnosti zmluvy o doh¾ade nad
tlaèou kontrolných známok prestane spåòa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2,
c) ak tlaèiareò poèas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyhotovuje z technických dôvodov alebo vplyvom vyej moci kontrolné známky,
d) ak tlaèiareò nedodriava povinnosti ustanovené
týmto zákonom alebo poruí niektorú z podmienok
uvedenú v zmluve o doh¾ade nad tlaèou kontrolných
známok a uloenie pokuty a ani výzvy finanèného
riadite¾stva neviedli k náprave.
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vzorový výtlaèok kontrolnej známky. Tlaèiareò môe
vyhotovova kontrolné známky len na základe súhlasu
finanèného riadite¾stva, e vzorový výtlaèok kontrolnej
známky je vyhotovený v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a
§ 51 ods. 10. Finanèné riadite¾stvo oznámi tlaèiarni poèet poadovaných vzorových výtlaèkov kontrolných
známok vyhotovených v súlade so schváleným vzorovým výtlaèkom kontrolných známok; finanèné riadite¾stvo zale vzorový výtlaèok kontrolnej známky colným
úradom. Tlaèiareò je povinná vyhotovova kontrolné
známky v súlade so vzorovým výtlaèkom kontrolnej
známky schváleným finanèným riadite¾stvom. Tlaèiareò je povinná zabezpeèi tlaè kontrolných známok tak,
aby pri technických problémoch tlaèiareò mala dostatoènú zásobu kontrolných známok, a to najmenej
v mnostve priemerného dvojmesaèného objemu kontrolných známok, ktoré vytlaèila poèas iestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo predpokladá vytlaèi poèas iestich po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

(11) Tlaèiareò je povinná vies osobitnú evidenciu
o mnostve ceninového papiera pouitého na tlaè kontrolných známok, poète vytlaèených tlaèových listov
kontrolných známok, poète vytlaèených kontrolných
známok, mnostve iného materiálu pouitého na tlaè
kontrolných známok, mnostve znièeného ceninového
papiera pri tlaèi kontrolných známok, mnostve znièených alebo pokodených kontrolných známok pri ich
tlaèi, mnostve kontrolných známok, ktoré tlaèiareò
uznala pri ich reklamácii zo strany finanèného riadite¾stva a mnostve vydaných kontrolných známok zamestnancovi finanèného riadite¾stva.

(13) Odberate¾ kontrolných známok je povinný poiada colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to na tlaèive, ktorého vzor zverejní finanèné
riadite¾stvo na svojom webovom sídle; iados musí by
podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,38) ak
sa odberate¾ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Poèet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie by nií ako 500 kusov alebo ich
násobok; identifikaèné èísla na odoberaných kontrolných známkach sú postupne radené. Tlaèiareò balí
kontrolné známky do balíkov obsahujúcich 500 kusov
kontrolných známok (ïalej len balík). Na kadom balíku je tlaèiareò povinná uvies prvé a posledné identifikaèné èíslo kontrolných známok, ktoré balík obsahuje.
Colný úrad môe na iados odberate¾a kontrolných
známok v odôvodnených prípadoch povoli vydanie
iného mnostva kontrolných známok, ako je mnostvo
ustanovené v druhej vete. Ak je odberate¾om kontrolných známok príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26
ods. 1, v iadosti o vydanie kontrolných zámok uvedie
poèet objednaných kusov kontrolných známok najviac
vo výke zábezpeky na daò zloenej pod¾a § 26 ods. 2
písm. b). Colný úrad bezodkladne elektronicky potvrdí
odberate¾ovi kontrolných známok prijatie iadosti o vydanie kontrolných známok a najneskôr nasledujúci
pracovný deò po dni, keï potvrdil prijatie iadosti,
oznámi odberate¾ovi kontrolných známok poèet kontrolných známok, ktoré môe odobra, cenu pripadajúcu na objednané kontrolné známky a iados o vydanie
kontrolných známok elektronicky zale zamestnancovi
finanèného riadite¾stva v tlaèiarni. Odberate¾ kontrolných známok pred prevzatím kontrolných známok zloí
peòané prostriedky vo výke ceny pripadajúcej na objednané kontrolné známky na úèet tlaèiarne, ktorého
èíslo zverejní finanèné riadite¾stvo na svojom webovom
sídle.

(12) Tlaèiareò je povinná vyhotovi námet kontrolnej
známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a po odsúhlasení finanèným riadite¾stvom vyhotovi tlaèovú podobu kontrolnej známky. Tlaèiareò pred tlaèou kontrolných známok predloí finanènému riadite¾stvu

(14) Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni
urèí termín prevzatia kontrolných známok odberate¾om kontrolných známok, ktorý nesmie by dlhí ako
sedem pracovných dní nasledujúcich po dni potvrdenia prijatia iadosti o vydanie kontrolných známok col-

(10) Finanèné riadite¾stvo vykonáva daòový dozor
nad tlaèou kontrolných známok nakladaním s kontrolnými známkami vrátane materiálov pouitých na
výrobu kontrolných známok, likvidáciou vytlaèených
tlaèových listov kontrolných známok a materiálov pouívaných na tlaè kontrolných známok. Finanèné riadite¾stvo alebo ním poverený colný úrad zabezpeèuje
daòový dozor nad likvidáciou kontrolných známok.
Tlaèi kontrolné známky v tlaèiarni mono len v prítomnosti zamestnanca finanèného riadite¾stva. Finanèné
riadite¾stvo je povinné zabezpeèi stálu prítomnos zamestnanca finanèného riadite¾stva v tlaèiarni. Tlaèiareò je povinná poskytnú zamestnancovi finanèného
riadite¾stva v tlaèiarni nevyhnutnú súèinnos a primerané podmienky na výkon daòového dozoru. Finanèné
riadite¾stvo zabezpeèuje odovzdanie kontrolných známok odberate¾ovi kontrolných známok.
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ným úradom; termín prevzatia kontrolných známok zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni
elektronicky oznámi odberate¾ovi kontrolných známok. Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni
poskytne tlaèiarni údaje o poète odoberaných kontrolných známok a o odberate¾ovi kontrolných známok
a vydá odberate¾ovi kontrolných známok objednané
kontrolné známky spolu s daòovým dokladom. Ak chce
odberate¾ kontrolných známok prevzia vyhotovené
kontrolné známky v mieste svojho sídla alebo trvalého
pobytu, alebo v jeho prevádzkarni, finanèné riadite¾stvo zabezpeèí odovzdanie kontrolných známok odberate¾ovi kontrolných známok, a to na náklady odberate¾a kontrolných známok. Finanèné riadite¾stvo má za
kontrolné známky od ich prevzatia z tlaèiarne a do ich
odovzdania odberate¾ovi kontrolných známok hmotnú
zodpovednos.
(15) Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni
vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí v dvoch vyhotoveniach, v ktorom uvedie poèet
skutoène prevzatých kontrolných známok odberate¾om kontrolných známok a ich identifikaèné èísla. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finanèného
riadite¾stva v tlaèiarni a druhé vyhotovenie odovzdá odberate¾ovi kontrolných známok. Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni súèasne elektronicky
oznámi miestne príslunému colnému úradu odberate¾a kontrolných známok poèet skutoène prevzatých
kontrolných známok odberate¾om kontrolných známok a ich identifikaèné èísla.
(16) Ak odberate¾ kontrolných známok zistí, e prevzaté kontrolné známky nespåòajú náleitosti v súlade
s týmto zákonom alebo veobecne záväzným právnym
predpisom vydaným pod¾a § 51 ods. 10, predloí kontrolné známky zamestnancovi finanèného riadite¾stva
v tlaèiarni, ktorý ich odovzdá tlaèiarni. Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni vyhotoví o prevzatí
kontrolných známok urèených na reklamáciu protokol
o reklamácii kontrolných známok v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie poèet a identifikaèné èísla reklamovaných kontrolných známok, poèet kontrolných
známok, ktorých reklamáciu tlaèiareò uznala, a poèet
kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlaèiareò neuznala a boli vrátené odberate¾ovi kontrolných známok. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni, druhé vyhotovenie
odovzdá odberate¾ovi kontrolných známok a tretie vyhotovenie odovzdá tlaèiarni. Súèasne elektronicky
oznámi miestne príslunému colnému úradu odberate¾a kontrolných známok údaje o kontrolných známkach uvedené v protokole o reklamácii kontrolných
známok. Kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlaèiareò uznala, znièí finanèné riadite¾stvo alebo ním poverený colný úrad na náklady tlaèiarne. Tlaèiareò je
povinná odberate¾ovi kontrolných známok doda kontrolné známky v takom mnostve, ktoré zodpovedá reklamovanému mnostvu kontrolných známok, ktorých
reklamáciu tlaèiareò uznala, a to prostredníctvom zamestnanca finanèného riadite¾stva v tlaèiarni.
(17) Ak sa bude spotrebite¾ské balenie oznaèova
kontrolnou známkou mimo daòového územia, odberate¾ kontrolných známok zale colnému úradu najne-
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skôr s predloením iadosti o vydanie kontrolných známok obchodný názov spotrebite¾ského balenia uvádzaného do daòového vo¾ného obehu, identifikaèné údaje
zahranièného dodávate¾a liehu a adresu miesta, kde sa
bude spotrebite¾ské balenie oznaèova kontrolnou
známkou; ak sa kontrolné známky budú lepi v colnom
sklade, uvádzajú sa identifikaèné údaje zahranièného
výrobcu liehu, identifikaèné údaje osoby zodpovednej
za lieh uskladnený v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.
(18) Colný úrad môe zníi poèet objednaných kusov kontrolných známok, a to najmä:
a) na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzahuje na odberate¾a
kontrolných známok, ktorý je daòovo spo¾ahlivý
pod¾a § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodriava podmienky pod¾a § 15 ods. 4 alebo § 19 ods. 4, alebo § 52
ods. 3 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b) ak odberate¾ kontrolných známok nevykonáva po
dobu najmenej iestich predchádzajúcich po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov èinnos, na
ktorú je registrovaný alebo evidovaný pod¾a tohto
zákona.
(19) Odberate¾ kontrolných známok elektronicky
oznamuje colnému úradu poèet a identifikaèné èísla
kontrolných známok, ktoré nalepil na spotrebite¾ské
balenia, a jednotlivé èiarové kódy EAN týchto spotrebite¾ských balení, ak kontrolné známky nalepil na spotrebite¾ské balenie s rovnakým èiarovým kódom EAN,
oznamuje len identifikaèné èísla kontrolných známok
uvedené na balíèku, a ak na oznaèenie spotrebite¾ského balenia s rovnakým èiarovým kódom EAN nepouil
celý balík, oznamuje len rozpätie identifikaèných èísel
pouitých kontrolných známok, a to najneskôr nasledujúci pracovný deò po dni ich nalepenia. Ak sa kontrolné známky na spotrebite¾ské balenie lepia mimo daòového územia, je povinný oznámi skutoènosti pod¾a
prvej vety dovozca spotrebite¾ského balenia najneskôr
v deò prepustenia spotrebite¾ského balenia do vo¾ného
obehu,4) prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený
príjemca a príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1
najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebite¾ského balenia.
(20) Kontrolné známky môe poui len odberate¾
kontrolných známok a nesmie ich preda alebo iným
spôsobom odovzda inej osobe, okrem odovzdania kontrolných známok priamo odberate¾om kontrolných
známok alebo prostredníctvom prepravcu zahraniènému výrobcovi liehu, prevádzkovate¾ovi daòového skladu v inom èlenskom táte alebo dodávate¾ovi spotrebite¾ského balenia pod¾a § 26 ods. 1, ktorý ich pouije na
oznaèenie spotrebite¾ského balenia, ktoré má by uvedené do daòového vo¾ného obehu na daòovom území
alebo prepravené mimo pozastavenia dane.
(21) Odberate¾ kontrolných známok odovzdá colnému úradu pokodené kontrolné známky alebo z iného
dôvodu nepouite¾né kontrolné známky okrem kontrolných známok nenávratne znièených v technologickom
zariadení slúiacom na nalepenie kontrolných známok
na spotrebite¾ské balenie. Colný úrad takéto kontrolné
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známky znièí na náklady odberate¾a kontrolných známok a o ich znièení vyhotoví zápisnicu (protokol o znièení) v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá
odberate¾ovi kontrolných známok.
(22) Ak sa pokodené alebo z iného dôvodu nepouite¾né kontrolné známky, okrem kontrolných známok
nenávratne znièených v technologickom zariadení slúiacom na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia kontrolnými známkami, nachádzajú mimo daòového územia, je odberate¾ kontrolných známok povinný takéto
kontrolné známky dopravi na daòové územie. Pri znièení kontrolných známok sa uplatní postup pod¾a odseku 21. Pri znièení kontrolných známok mimo daòového územia v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom
vyej moci je odberate¾ kontrolných známok povinný
preukáza tieto skutoènosti potvrdením prísluného
orgánu tátu, na ktorého území k týmto skutoènostiam
dolo.
(23) Ak odberate¾ kontrolných známok prevzal kontrolné známky pod¾a odseku 14 a tieto kontrolné známky nepouil na oznaèenie spotrebite¾ského balenia v lehote desiatich mesiacov odo dòa ich prevzatia, je
povinný poiada colný úrad o ich znièenie do 30 dní
odo dòa uplynutia lehoty. Pri znièení kontrolných známok sa uplatní postup pod¾a odseku 21, ak sa colný
úrad nedohodne s odberate¾om kontrolných známok
inak. Colný úrad vráti zloenú zábezpeku na daò pod¾a
§ 52 ods. 1 písm. b).
(24) Ak odberate¾ovi kontrolných známok zaniklo
alebo bolo odòaté povolenie vydané pod¾a tohto zákona, bol vyradený z evidencie pod¾a § 52 ods. 7, alebo mu
zanikla registrácia, je povinný preukáza pouitie
odobraných kontrolných známok a nepouité kontrolné známky odovzda colnému úradu do desiatich dní
odo dòa vzniku skutoènosti. Colný úrad znièí kontrolné známky na náklady odberate¾a kontrolných známok
a vráti zloenú zábezpeku na daò pod¾a § 52 ods. 1
písm. b).
(25) Colný úrad vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v èlenení pod¾a odberate¾a kontrolných
známok, poètu vydaných kontrolných známok a identifikaèných èísel kontrolných známok, ktoré boli odberate¾om kontrolných známok odobraté.
(26) Finanèné riadite¾stvo zverejní na svojom webovom sídle identifikaèné èísla kontrolných známok, ktoré odberate¾ kontrolných známok nepouil na oznaèenie spotrebite¾ského balenia v súlade s týmto zákonom,
neodovzdal ich zahraniènému výrobcovi, prevádzkovate¾ovi daòového skladu v inom èlenskom táte pod¾a
odseku 21 alebo dodávate¾ovi spotrebite¾ského balenia
pod¾a § 26 ods. 1, neodovzdal ich colnému úradu pod¾a odsekov 21 a 24, kontrolné známky, ktoré boli znièené v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyej
moci, alebo ktoré boli odcudzené.
(27) Odberate¾ kontrolných známok preukáe pouitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ak
kontrolné známky
70

) § 33 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
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a) pouil na oznaèenie spotrebite¾ského balenia v súlade s týmto zákonom,
b) predloil zamestnancovi finanèného riadite¾stva
v tlaèiarni pod¾a odseku 16,
c) odovzdal colnému úradu pod¾a odsekov 21 a 24,
d) boli nenávratne znièené v technologickom zariadení
slúiacom na nalepenie kontrolných známok na
spotrebite¾ské balenie.
§ 54
Predaj spotrebite¾ského balenia
v daòovom vo¾nom obehu
(1) Osoba, ktorá chce v rámci podnikate¾skej èinnosti na daòovom území predáva v daòovom vo¾nom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebite¾skom
balení alebo predáva v daòovom vo¾nom obehu lieh
uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zo spotrebite¾ského balenia, musí ma povolenie na predaj spotrebite¾ského balenia v daòovom vo¾nom obehu (ïalej len povolenie na
predaj), ak odsek 9 neustanovuje inak. Za predaj spotrebite¾ského balenia v rámci podnikate¾skej èinnosti
v daòovom vo¾nom obehu sa povauje aj ponúkanie
spotrebite¾ského balenia na predaj, iný výdaj spotrebite¾ského balenia alebo iný výdaj zo spotrebite¾ského
balenia.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na osobu
registrovanú colným úradom pod¾a § 15, 19, 31 a 32
a evidovanú colným úradom pod¾a § 52 ods. 5 a na osobu, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu
spotrebite¾ského balenia v daòovom vo¾nom obehu
iným prevádzkovate¾om obchodných ivností70) (ïalej
len oprávnenie na distribúciu).
(3) Osoba, ktorá chce by drite¾om povolenia na predaj, musí písomne poiada colný úrad o vydanie povolenia na predaj. iados o vydanie povolenia na predaj
musí obsahova identifikaèné údaje iadate¾a a adresu
umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totoná so
sídlom alebo s trvalým pobytom iadate¾a.
(4) Prílohami k iadosti o vydanie povolenia na predaj sú
a) zoznam dodávate¾ov spotrebite¾ského balenia s uvedením ich identifikaèných údajov,
b) výpis z registra trestov iadate¾a alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je iadate¾om fyzická osoba,
a ak je iadate¾om právnická osoba, výpis z registra
trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb,
ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie by
starí ako 30 dní.
(5) iadate¾, ktorý chce by drite¾om povolenia na
predaj, musí spåòa tieto podmienky:
a) má ivnostenské oprávnenie na obchodnú ivnos,70)
b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný
trestný èin hospodársky, trestný èin proti majetku,
alebo iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na
zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú
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èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
c) nebolo mu poèas obdobia desiatich rokov odòaté povolenie na predaj okrem odòatia pod¾a odseku 21
písm. a) tvrtého bodu; to sa vzahuje aj na osobu,
ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo na osobu, ktorá bola
personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so
iadate¾om v priebehu piatich rokov pred podaním
iadosti o vydanie povolenia na predaj,
d) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(6) Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj
preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 3 a 4. Ak sú
tieto skutoènosti pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky
pod¾a odseku 5, colný úrad iadate¾ovi pridelí èíslo povolenia na predaj a vydá mu povolenie na predaj do 30
dní odo dòa podania tejto iadosti.
(7) Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ïalej len drite¾ povolenia), je povinná
a) predloi na poiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebite¾ského balenia,
b) vies za kalendárny mesiac evidenciu spotrebite¾ských balení pod¾a dokladov o nákupe a predaji
spotrebite¾ského balenia a èiarového kódu EAN
v èlenení pod¾a odseku 15 písm. a), d), e) a f),
c) skladova v prevádzkarni spotrebite¾ské balenie urèené len na predaj v rámci podnikate¾skej èinnosti,
d) oznámi kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a
odseku 3 a odseku 4 písm. a) a odseku 5 colnému
úradu do 15 dní odo dòa ich vzniku.
(8) Drite¾ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4
ods. 2 písm. a) v spotrebite¾skom balení nakupova,
alebo inak odobera na úèel ïalieho predaja v rámci
podnikate¾skej èinnosti, len od osoby, ktorej colný úrad
vydal oprávnenie na distribúciu.
(9) Osoba, ktorá chce by drite¾om oprávnenia na
distribúciu, musí písomne poiada colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu. iados o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahova údaje pod¾a odseku 3.
(10) Prílohami k iadosti o vydanie oprávnenia na
distribúciu sú
a) výpis z registra trestov iadate¾a, ak je iadate¾om fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného
zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je iadate¾om právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie by starí ako 30 dní,
b) zoznam dodávate¾ov a odberate¾ov spotrebite¾ského
balenia s uvedením èísiel ich povolení na predaj alebo èísiel ich oprávnení na distribúciu, okrem odberate¾ov, ktorými sú koneèní spotrebitelia.
(11) iadate¾, ktorý chce by drite¾om oprávnenia na
distribúciu, musí spåòa tieto podmienky:
a) má ivnostenské oprávnenie na obchodnú ivnos70)
a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebite¾ské balenie,
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b) skladovacia plocha vetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c) má roèný obrat z predaja spotrebite¾ského balenia
minimálne 100 000 eur, alebo ak nedosahuje roèný
obrat z predaja spotrebite¾ského balenia, musí ma
splatené vklady do základného imania vo výke minimálne 100 000 eur,
d) minimálny poèet jeho zamestnancov v pracovnom
pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,21)
f) nemá nedoplatky voèi colnému úradu,
g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie pod¾a
osobitného predpisu,23)
h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný
trestný èin hospodársky, trestný èin proti majetku,
alebo iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na
zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú
èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
i) nebolo mu poèas obdobia desiatich rokov odòaté
oprávnenie na distribúciu okrem odòatia pod¾a odseku 20 písm. b) tvrtého bodu; to sa vzahuje aj na
osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo na osobu, ktorá
bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu piatich rokov pred podaním iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,
j) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(12) Colný úrad pred vydaním oprávnenia na distribúciu preverí skutoènosti a údaje pod¾a odsekov 9 a 10.
Ak sú tieto skutoènosti pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky pod¾a odseku 11, colný úrad iadate¾ovi pridelí
èíslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na
distribúciu do 30 dní odo dòa podania tejto iadosti.
(13) Povinnos pod¾a odseku 9 a splnenie podmienok
pod¾a odseku 11 sa nevzahuje na osobu registrovanú
colným úradom pod¾a § 15 a 19 alebo evidovanú colným úradom pod¾a § 52 ods. 5. Colný úrad vydá osobe
pod¾a prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej
èíslo oprávnenia na distribúciu ku dòu vydania povolenia na prevádzkovanie daòového skladu, v ktorom sa
vyrába, skladuje, prijíma alebo odosiela spotrebite¾ské
balenie, ku dòu vydania povolenia na prijatie liehu
z iného èlenského tátu v pozastavení dane, ku dòu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebite¾ského balenia alebo ku dòu zaradenia do evidencie príjemcov (odberate¾ov) liehu pod¾a § 26 ods. 1. Ak oprávnený
príjemca, ktorý má povolenie prija lieh v pozastavení
dane príleitostne, príjemca (odberate¾) liehu pod¾a
§ 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebite¾ského balenia,
ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu
pod¾a druhej vety, nespåòa podmienky pod¾a odseku
11, môe na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predáva len spotrebite¾ské balenie, ktoré
v tejto súvislosti prijal v pozastavení dane alebo doviezol z územia tretieho tátu, alebo prepravil pod¾a § 26
ods. 1 na podnikate¾ské úèely.
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(14) Osoba, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na
distribúciu (ïalej len osoba oprávnená na distribúciu), je povinná
a) oznámi kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a
odseku 3 a odseku 10 písm. b) a odseku 11 colnému
úradu do 15 dní odo dòa ich vzniku,
b) nakupova spotrebite¾ské balenie len od inej osoby
oprávnenej na distribúciu,
c) predloi na poiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebite¾ského
balenia,
d) skladova v prevádzkarni spotrebite¾ské balenie urèené len na predaj v rámci podnikate¾skej èinnosti,
e) vies evidenciu pod¾a odseku 15.
(15) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za
kadú prevádzkareò vies za kalendárny mesiac evidenciu spotrebite¾ských balení pod¾a dokladu o nákupe a predaji spotrebite¾ského balenia a èiarového kódu
EAN, ktorá obsahuje
a) poèet prijatých spotrebite¾ských balení v kusoch,
identifikaèné údaje dodávate¾a spotrebite¾ského balenia a jeho èísla oprávnenia na distribúciu,
b) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch,
identifikaèné údaje osoby oprávnenej na distribúciu
a jej èísla oprávnenia na distribúciu,
c) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch,
identifikaèné údaje drite¾a povolenia na predaj
a jeho èísla povolenia na predaj,
d) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch
koneènému spotrebite¾ovi vrátane spotrebite¾ských
balení vydaných odberate¾ovi spotrebite¾ského balenia so sídlom mimo daòového územia,
e) stav zásob spotrebite¾ských balení v kusoch k poslednému dòu kalendárneho mesiaca,
f) zistené manko alebo prebytok v poète prijatých a vydaných spotrebite¾ských balení a dôvod jeho vzniku.
(16) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo
svojom úètovníctve odlíi predaj spotrebite¾ského balenia na úèely ïalieho predaja inej osobe oprávnenej
na distribúciu od predaja spotrebite¾ského balenia drite¾ovi povolenia a od predaja spotrebite¾ského balenia koneènému spotrebite¾ovi. Ak osoba oprávnená na
distribúciu predáva spotrebite¾ské balenie na úèely
ïalieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu
alebo drite¾ovi povolenia, je povinná uvies na doklade
o predaji spotrebite¾ského balenia
a) identifikaèné údaje dodávate¾a a èíslo jeho oprávnenia na distribúciu,
b) identifikaèné údaje odberate¾a a èíslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberate¾om osoba oprávnená na distribúciu,
c) identifikaèné údaje odberate¾a a èíslo jeho povolenia
na predaj, ak je odberate¾om drite¾ povolenia na
predaj,
d) èiarový kód EAN za kadé spotrebite¾ské balenie; ak
má spotrebite¾ské balenie pridelených viac èiarových kódov EAN, uvedie ten èiarový kód EAN, ktorý
pouije pri predaji spotrebite¾ského balenia.
(17) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná
oznámi údaje pod¾a odseku 15 za kalendárny mesiac
colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za kto-
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rý sa údaje oznamujú, a to na tlaèive, ktorého vzor zverejní finanèné riadite¾stvo na svojom webovom sídle.
Zaruèený elektronický podpis38) sa nevyaduje. Osoba
oprávnená na distribúciu, ktorou je prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený príjemca, príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebite¾ského balenia, je povinná oznámi elektronicky
colnému úradu obchodný názov spotrebite¾ského balenia, objem spotrebite¾ského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebite¾skom balení a èiarový kód
EAN za kadý nový druh spotrebite¾ského balenia, ktoré chce uvádza do daòového vo¾ného obehu, a to najneskôr v deò uvedenia spotrebite¾ského balenia do daòového vo¾ného obehu alebo pred predajom alebo iným
vydaním spotrebite¾ského balenia. Ak má jeden sortiment spotrebite¾ského balenia pridelených viac èiarových kódov EAN, oznámi osoba oprávnená na distribúciu vetky èiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené. Ak je
spotrebite¾ské balenie súèasou skupinového balenia
oznaèeného jedným èiarovým kódom EAN, osoba
oprávnená na distribúciu oznámi colnému úradu èiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na úèely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie,
v ktorom sa nachádza spotrebite¾ské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je urèené na predaj koneènému spotrebite¾ovi. Ak sa na úèel predaja spotrebite¾ského balenia odstráni skupinové balenie, je
osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutoènos oznámi colnému úradu a súèasne vies v evidencii èiarový kód EAN kadého spotrebite¾ského balenia,
ktoré bolo súèasou skupinového balenia.
(18) Èiarový kód EAN spotrebite¾ského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu, údaje o výrobcovi spotrebite¾ského balenia, obchodný názov spotrebite¾ského balenia, objem spotrebite¾ského balenia a objemovú
koncentráciu liehu v spotrebite¾skom balení. Ak spotrebite¾ské balenie nemá pridelený èiarový kód EAN,
alebo ak èiarový kód EAN neobsahuje poadované údaje pod¾a prvej vety, údaje pod¾a odseku 7 písm. b) a odsekov 15 a 17 sa uvádzajú v èlenení pod¾a krajiny pôvodu, obchodného názvu spotrebite¾ského balenia,
objemu spotrebite¾ského balenia a objemovej koncentrácie liehu v spotrebite¾skom balení.
(19) Drite¾ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná vies evidenciu pod¾a odseku 7 alebo odseku 15 za kalendárny mesiac tak, aby colný úrad
pri výkone daòového dozoru mohol overi stav zásob
spotrebite¾ských balení ku dòu výkonu daòového dozoru. Drite¾ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná ma v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebite¾ského balenia
alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebite¾ského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Drite¾ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je
povinná uchováva evidenciu pä rokov.
(20) Povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu zaniká dòom
a) úmrtia fyzickej osoby alebo dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za màtvu, ak nepokraèujú v ivnosti dedièia alebo súdom ustanovený správca dedièstva,
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b) zániku ivnostenského oprávnenia,71)
c) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu
o vyhlásení konkurzu,
d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí
povolenia na predaj alebo odòatí oprávnenia na distribúciu.
(21) Colný úrad odníme
a) povolenie na predaj, ak drite¾ povolenia
1. prestal spåòa niektorú z podmienok pod¾a odseku 5,
2. nepreukáe pôvod alebo spôsob nadobudnutia
spotrebite¾ského balenia, ktoré sa u neho nachádza, alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade
s týmto zákonom,
3. nedodriava povinnosti pod¾a odsekov 7, 8 a 19
a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli k náprave,
4. poiada o odòatie povolenia na predaj,
b) oprávnenie na distribúciu, ak osoba oprávnená na
distribúciu
1. prestala spåòa niektorú z podmienok pod¾a odseku 11,
2. nepreukáe pôvod alebo spôsob nadobudnutia
spotrebite¾ského balenia, ktoré sa u nej nachádza
alebo ktoré sa u nej nachádzalo, v súlade s týmto
zákonom,
3. nedodriava povinnosti pod¾a odsekov 13 a 17
a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli k náprave,
4. poiada o odòatie oprávnenia na distribúciu.
(22) Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo
oprávnenie na distribúciu, môe preda spotrebite¾ské
balenie len s písomným súhlasom colného úradu;
ustanovenia § 70 ods. 1 písm. t) a u) sa nepouijú. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad odòal povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná oznámi colnému úradu v urèenej
lehote údaje pod¾a odseku 7 písm. b) alebo odseku 15,
a to pod¾a stavu ku dòu odòatia povolenia na predaj
alebo oprávnenia na distribúciu.
(23) Ustanovenia odsekov 1 a 22 sa nevzahujú na
osobu, ktorá v rámci podnikania v daòovom vo¾nom
obehu nakupuje a predáva len lieh v spotrebite¾skom
balení oslobodený od dane pod¾a § 40.
(24) Finanèné riadite¾stvo vedie elektronickú bázu
údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení
na predaj a vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej
sa uvádzajú
a) identifikaèné údaje drite¾a povolenia, adresa jeho
prevádzkarne, ak nie je totoná so sídlom alebo s trvalým pobytom drite¾a povolenia, èíslo povolenia na
predaj,
b) dátum vydania povolenia na predaj a dátum odòatia
povolenia na predaj,
c) identifikaèné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totoná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej
na distribúciu, èíslo oprávnenia na distribúciu,
71

d) dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum
odòatia oprávnenia na distribúciu.
(25) Finanèné riadite¾stvo elektronickú bázu údajov
pod¾a odseku 24 zverejòuje na svojom webovom sídle.
§ 55
Nièenie liehu
(1) Lieh, ktorý colný úrad zabezpeèí18) a ktorý sa
dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí liehu stane majetkom tátu,18) je colný úrad
povinný znièi. Na postup pri nièení liehu sa primerane
pouije osobitný predpis.72)
(2) Lieh preukázate¾ne znehodnotený a nevhodný na
ïalie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý pestovate¾om a prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na
pestovate¾ské pálenie ovocia poiadal o jeho znièenie
pod¾a § 49 ods. 7, alebo lieh, ktorý má v drbe osoba,
ktorá ukonèila svoju èinnos pod¾a § 9 ods. 16 alebo
§ 15 ods. 11 a zásoby liehu nebolo moné doda inej
osobe, sa znièí na náklady osoby, ktorá má takýto lieh
v drbe, a to
a) oprávneným orgánom alebo na jeho podnet16) pod
dozorom colného úradu,
b) colným úradom alebo pod jeho dozorom na iados
tejto osoby.
(3) Pribudlina,73) ktorá nie je pouite¾ná na ïalie
spracovanie ako surovina na denaturáciu liehu, môe
by na poiadanie prevádzkovate¾a podniku na výrobu
liehu znièená pod doh¾adom colného úradu na náklady
prevádzkovate¾a daòového skladu, ktorý mal pribudlinu v drbe; za znièenie pribudliny pod¾a tohto zákona
sa povauje aj jej spálenie v podniku na výrobu liehu
prevádzkovate¾om daòového skladu, ktorý ju mal v drbe.
Osobitná úprava vedenia evidencií na lieh
§ 56
(1) Osoba, ktorá je prevádzkovate¾om podniku na výrobu liehu, skladu liehu, uívate¾ského podniku,
oprávneným príjemcom, prevádzkovate¾om tranzitného daòového skladu, prevádzkovate¾om daòového
skladu pre zahranièných zástupcov, splnomocnencom
pre zásielkový obchod alebo odosielate¾om (dodávate¾om), ktorý uskutoènil zásielkový obchod, je povinná
pod¾a § 31 ods. 9, § 33 ods. 1, § 34 a 38 vies evidenciu,
uchováva ju desa rokov a uzávierky tejto evidencie
predklada colnému úradu na preverenie v lehote urèenej colným úradom.
a)
b)
c)
d)

(2) Evidencia liehu sa vedie samostatne pre lieh
ktorý nie je v spotrebite¾skom balení,
ktorý je v spotrebite¾skom balení,
sulfitový,
syntetický.
(3) Evidenciu liehu uzatvára osoba pod¾a odseku 1

) § 57 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 42 a 43 zákona è. 563/2009 Z. z.
73
) § 2 ods. 2 písm. p) zákona è. 467/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
72
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k 30. septembru prísluného kalendárneho roka
okrem osoby, ktorá je prevádzkovate¾om liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia, ktorá uzatvára evidenciu do 15 dní odo dòa ukonèenia výrobného
obdobia.13)
(4) Osoba pod¾a odseku 1 je povinná na základe rozhodnutia colného úradu vies aj inú evidenciu potrebnú na správne urèenie dane.
§ 57
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je podnikom na výrobu liehu, je povinný vies evidenciu
a) surovín na výrobu liehu,
b) vyrobeného alebo spracovaného liehu,
c) prevzatého liehu,
d) liehu pouitého pre vlastnú spotrebu,
e) vydaného liehu,
f) znehodnoteného a znièeného (znekodneného) liehu,
g) iných látok pouitých pri výrobe liehu,
h) stavu zásob liehu a iných látok pouitých pri výrobe
liehu,
i) spotrebite¾ských balení v èlenení na spotrebite¾ské
balenie skladované v pozastavení dane a spotrebite¾ské balenie skladované mimo pozastavenia dane
(§ 15 ods. 13).
(2) V evidencii pod¾a odseku 1 musí by pod¾a kódu
kombinovanej nomenklatúry uvedený
a) obchodný názov, mnostvo, objemová koncentrácia
liehu a dátum výroby liehu,
b) obchodný názov, mnostvo, objemová koncentrácia
liehu, dátum prevzatia liehu a identifikaèné údaje
dodávate¾a; pri dovoze liehu dátum jeho prepustenia
do vo¾ného obehu,4) miesto, v ktorom sa uskutoènilo
colné konanie, a identifikaèné údaje deklaranta,
c) obchodný názov, mnostvo, objemová koncentrácia
liehu, dátum a úèel pouitia liehu pre vlastnú spotrebu,
d) obchodný názov, mnostvo, objemová koncentrácia
liehu, dátum vydania liehu a identifikaèné údaje odberate¾a; ak lieh prevzal dopravca, na ktorého úèet
nebol lieh vydaný, musia by uvedené aj identifikaèné údaje dopravcu,
e) obchodný názov, mnostvo, objemová koncentrácia
liehu, dátum a dôvod znièenia liehu, údaje o znièení
liehu,
f) obchodný názov, mnostvo, objemová koncentrácia
liehu, dátum vývozu liehu, miesto uskutoènenia colného konania a identifikaèné údaje deklaranta.
(3) Vydanie liehu oslobodeného od dane musí by doloené
a) odberným poukazom odberate¾a, ak sa vydáva lieh
oslobodený od dane pod¾a § 40 ods. 1,
b) kópiou povolenia na nákup liehu oslobodeného od
dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov
a kópiou odpisového listu, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane pod¾a § 32.
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(4) Zápisy v evidencii sa musia vies za kadý deò
a vykona najneskôr nasledujúci pracovný deò po vzniku udalosti.
(5) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch povoli iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4.
§ 58
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je skladom liehu, je povinný vies evidenciu
a) prevzatého liehu,
b) spracovaného liehu,
c) liehu viazaného v rozpracovanej výrobe,
d) liehu pouitého pre vlastnú spotrebu,
e) vydaného liehu,
f) znehodnoteného a znièeného (znekodneného) liehu,
g) iných látok pouitých pri spracovaní liehu,
h) stavu zásob liehu a stavu zásob iných látok pouitých pri spracovaní liehu,
i) tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
j) spotrebite¾ských balení v èlenení na spotrebite¾ské
balenie skladované v pozastavení dane a spotrebite¾ské balenie skladované mimo pozastavenia dane
(§ 15 ods. 13).
(2) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý má povolenie na denaturáciu liehu, je povinný vies okrem evidencie pod¾a odseku 1 aj evidenciu
a) denaturaèného prostriedku s uvedením jeho obchodného názvu,
b) vyrobeného denaturovaného liehu v l a.
(3) Na vedenie evidencie pod¾a odsekov 1 a 2 sa vzahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 3 a 4 rovnako.
§ 59
(1) Uívate¾ský podnik je povinný vies evidenciu
a) prevzatého liehu v èlenení na lieh oslobodený od
dane a lieh zdanený, ak takýto lieh nakupuje,
b) liehu prijatého z iného èlenského tátu v pozastavení dane ako oprávnený príjemca,
c) liehu pod¾a úèelu pouitia,
d) znièeného liehu a znekodneného liehu,
e) tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
f) tovarov, ktoré vyrobil z liehu a predal,
g) stavu zásob liehu a stavu zásob tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
h) spotrebite¾ských balení liehu, ak takýto lieh nakupuje,
i) mnostva liehu získaného regeneráciou celkom,
z toho mnostvo liehu pouitého na úèely oslobodené od dane v súlade s odberným poukazom.
(2) Na vedenie evidencie pod¾a odseku 1 sa vzahuje
§ 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
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TRETIA ÈAS
OSOBITNÉ USTANOVENIA
PRE VÍNO A MEDZIPRODUKT
§ 60
Oslobodenie od dane
(1) Víno a medziprodukt sú oslobodené od dane, ak
sú urèené na
a) výrobu octu zatriedeného do kódu kombinovanej
nomenklatúry 2209,
b) na výrobu a prípravu liekov, lieèiv a pomocných
látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitného predpisu,47) na výrobu a prípravu výivových doplnkov,48) na výrobu lieèivých
prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu
a prípravu pod¾a osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov a na výrobu macerátov
a extraktov,
c) na výrobu aróm urèených na pouitie pri výrobe potravinárskych výrobkov a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu,
d) výrobu potravín priamo alebo ako súèas polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 l a. na 100 kg
hotového výrobku,
e) priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú
predmetom dane pod¾a tohto zákona,
f) na vedecké úèely, výskumné úèely a analytické úèely.
(2) Od dane je oslobodený aj tichý fermentovaný nápoj a umivý fermentovaný nápoj vyrobené na daòovom území malým výrobcom fermentovaného nápoja
pod¾a § 64 ods. 1, najviac v mnostve 1 000 litrov za
hospodársky rok.74) Takto vyrobený tichý fermentovaný nápoj a umivý fermentovaný nápoj sú urèené pre
vlastnú spotrebu malého výrobcu fermentovaného nápoja a jeho domácnos, a pre spotrebu jeho blízkymi
osobami.6)
§ 61
Podnik na výrobu vína a medziproduktu
(1) Podnikom na výrobu vína a medziproduktu na
úèely tohto zákona je priestorovo ohranièené miesto
nachádzajúce sa na daòovom území, v ktorom sa
v rámci podnikania víno a medziprodukt vyrába, spracováva, prijíma, skladuje alebo odosiela.
(2) Výrobou vína je spracovanie mutu na víno alebo
vína druhotným kvasením alebo jeho úprava.75) Spracovaním vína a medziproduktu je jeho stáèanie do obalov, v ktorých sa dodáva na koneènú spotrebu.
(3) Výrobou vína a medziproduktu nie je manipulá74
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cia s vínom a medziproduktom v uzavretých obaloch,
v ktorých sa dodáva na koneènú spotrebu.
(4) Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu
vína a medziproduktu a chce prevádzkova podnik na
výrobu vína a medziproduktu v pozastavení dane, musí
ma povolenie na prevádzkovanie daòového skladu.
§ 62
Sklad vína a medziproduktu
(1) Skladom vína a medziproduktu na úèely tohto zákona je priestorovo ohranièené miesto nachádzajúce sa
na daòovom území, v ktorom sa v rámci podnikania
víno a medziprodukt prijíma, skladuje, odosiela alebo
spracováva.
(2) Osoba, ktorá chce prevádzkova sklad vína a medziproduktu v pozastavení dane, musí ma povolenie
na prevádzkovanie daòového skladu.
(3) iados o povolenie na prevádzkovanie skladu
vína a medziproduktu v pozastavení dane mono poda
len vtedy, ak roèný obrat takého vína a medziproduktu
v sklade je najmenej 100 hl a doba skladovania vína
a medziproduktu je najmenej 30 dní.
§ 63
Osobitná úprava pre tiché víno
(1) Osoba, ktorá je prevádzkovate¾om podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno,
alebo osoba, ktorá je prevádzkovate¾om skladu vína
a medziproduktu, v ktorom sa prijíma, skladuje, odosiela, prípadne spracováva iba tiché víno, musí písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pod¾a § 15, len
ak chce takéto víno dodáva do iných èlenských tátov
alebo prijíma ho z iných èlenských tátov v pozastavení dane. Pri podaní iadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu sa neuplatnia ustanovenia § 16 a § 62 ods. 3. Pri odòatí povolenia na
prevádzkovanie daòového skladu sa nepouije § 15
ods. 10.
(2) Osoba, ktorá je prevádzkovate¾om podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno,
a v hospodárskych rokoch74) vyrába priemerne menej
ako 1 000 hl tichého vína, nemusí poda iados pod¾a
odseku 1. Kadé prijatie tichého vína z iného èlenského
tátu je takáto osoba povinná oznámi miestne príslunému colnému úradu odoslaním kópie sprievodného
dokladu pod¾a osobitného predpisu.76) V oznámení tie
uvedie svoju priemernú roènú výrobu tichého vína.

) Èl. 3 písm. ca) nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov
a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoloènej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299,
16. 11. 2007) v platnom znení.
75
) Zákon è. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona 198/2010 Z. z.
76
) Hlava III kapitola II nariadenia Komisie è. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatòovania nariadenia Rady (ES)
è. 479/2008, pokia¾ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromaïovanie informácií na úèely monitorovania trhu,
sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba vies v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5.
2009) v platnom znení.
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(3) Ak osoba uvedená v odseku 1 vyrába iba tiché
víno kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a vedie
evidenciu pod¾a osobitného predpisu,77) povauje sa takáto evidencia za evidenciu pod¾a tohto zákona. Ak je to
nevyhnutné na úèely daòového dozoru a daòovej kontroly, môe colný úrad poadova aj vedenie evidencie
pod¾a § 34 a 35.
(4) Pri preprave tichého vína z daòového územia na
územie iného èlenského tátu v pozastavení dane osoba uvedená v odseku 1 postupuje pod¾a § 18, ak odberate¾om (príjemcom) je prevádzkovate¾ daòového skladu alebo oprávnený príjemca. Pri preprave tichého vína
v pozastavení dane iba na daòovom území sa § 17
ods. 12 nepouije.
(5) Ak sa tiché víno uvedené do daòového vo¾ného
obehu v inom èlenskom táte prepraví na daòové územie na podnikate¾ské úèely, na úèely tohto zákona sa
povauje za uvedené do daòového vo¾ného obehu aj na
daòovom území, prièom sa nepouije § 26 ods. 2 a 6.
Ustanovenie § 27 ods. 2 zostáva nedotknuté, colný
úrad vak v tomto prípade potvrdí iba prevzatie vína odberate¾om (príjemcom).
(6) Ak osoba tiché víno uvedené do daòového vo¾ného
obehu na daòovom území dodáva v rámci podnikania
do iného èlenského tátu na podnikate¾ské úèely, postupuje iba pod¾a ustanovenia § 26 ods. 7.
(7) Ak je predmetom zásielkového obchodu iba tiché
víno, pouije sa § 29 okrem odseku 3 písm. c) a odsekov 4, 5 a 9.
§ 64
Osobitná úprava oslobodenia od dane
pre malého výrobcu fermentovaného nápoja
(1) Malým výrobcom fermentovaného nápoja sa na
úèely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá vyrába
tichý fermentovaný nápoj alebo umivý fermentovaný
nápoj na daòovom území najviac v mnostve 1 000 litrov za hospodársky rok74) pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti alebo pre spotrebu jeho blízkymi osobami.6)
(2) Na malého výrobcu fermentovaného nápoja sa nevzahuje povinnos registrácie alebo evidencie pod¾a
tohto zákona.
(3) Ak malý výrobca fermentovaného nápoja vyrobí
viac ako 1 000 litrov fermentovaného nápoja za hospodársky rok,74) vzniká daòová povinnos pod¾a § 10
ods. 2 písm. b), a to z mnostva fermentovaného nápoja, ktoré vyrobil nad 1 000 litrov za hospodársky rok.74)
Platite¾ dane je povinný pri vzniku daòovej povinnosti
poda daòové priznanie colnému úradu najneskôr do
troch pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom
mu vznikla daòová povinnos, a v rovnakej lehote zaplati daò. Na daòové priznanie sa pouije § 12 primerane.
77
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TVRTÁ ÈAS
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PIVO
§ 65
Oslobodenie od dane
Pivo je oslobodené od dane, ak je urèené na
a) výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry
2209,
b) výrobu a prípravu liekov, lieèiv a pomocných látok47)
osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitného predpisu,47) na výrobu a prípravu výivových doplnkov,48) na výrobu lieèivých prípravkov
osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov
a extraktov a na výrobu macerátov a extraktov,
c) výrobu aróm urèených na pouitie pri výrobe potravinárskych výrobkov a nápojov s obsahom alkoholu
najviac 1,2 % objemu,
d) výrobu potravín priamo alebo ako súèas polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 l a. na 100 kg
hotového výrobku,
e) priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú
predmetom dane pod¾a tohto zákona,
f) vedecké úèely, výskumné úèely a analytické úèely.
§ 66
Malý samostatný pivovar
(1) Prevádzkovate¾om malého samostatného pivovaru je osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo a spåòa tieto podmienky:
a) roèná výroba piva nie je väèia ako 200 000 hl,
b) nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou
osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,
c) nevyrába pivo na základe licencie,78)
d) výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.
(2) Roènou výrobou piva sa na úèely tohto zákona rozumie celkové mnostvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené v malom samostatnom pivovare.
(3) Prevádzkovate¾ malého samostatného pivovaru je
povinný oznámi colnému úradu najneskôr do 25. januára prísluného kalendárneho roka predpokladanú
roènú výrobu piva v hl a preukáza splnenie podmienok
pod¾a odseku 1, a to v daòovom priznaní za zdaòovacie
obdobie, ktorým je december predchádzajúceho kalendárneho roka.
(4) Prevádzkovate¾ malého samostatného pivovaru,
ktorý zaène vyrába pivo v priebehu kalendárneho
roka, je povinný oznámi colnému úradu v daòovom
priznaní za prvý kalendárny mesiac, v ktorom zaèal
pivo vyrába, predpokladanú roènú výrobu piva a preukáza splnenie podmienok pod¾a odseku 1. Predpokla-

) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
è. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
78
) Napríklad § 14 a 24 zákona è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona è. 84/2007 Z. z., § 269 ods. 2 a § 508 Obchodného zákonníka.
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daná roèná výroba piva sa vypoèíta ako dvanásnásobok podielu predpokladanej výroby od jej zaèatia do
konca roku a poètu mesiacov výroby v kalendárnom
roku vrátane mesiaca, v ktorom sa zaèala výroba.
(5) Prevádzkovate¾ malého samostatného pivovaru je
povinný colnému úradu oznámi skutoènos, a to do 15
dní od jej vzniku, e
a) skutoèné mnostvo vyrobeného piva v kalendárnom
roku prevýilo 200 000 hl a uplatni základnú sadzbu dane na mnostvo piva vyrobeného v kalendárnom roku,
b) nie je splnená niektorá z ïalích podmienok pod¾a
odseku 1 písm. b) a d) a uplatni základnú sadzbu
dane na mnostvo piva vyrobeného v kalendárnom
roku.
(6) Zdaòovacím obdobím je kalendárny mesiac. Malý
samostatný pivovar je povinný najneskôr do 25. dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová povinnos, poda
colnému úradu daòové priznanie a v rovnakej lehote
zaplati daò. Na daòové priznanie sa pouijú ustanovenia § 12 primerane.
(7) Za kadé zdaòovacie obdobie predchádzajúce
zdaòovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutoènosti
pod¾a odseku 5, je malý samostatný pivovar povinný
poda dodatoèné daòové priznanie v lehote na podanie
daòového priznania za zdaòovacie obdobie, v ktorom
vznikli skutoènosti pod¾a odseku 5. V dodatoènom daòovom priznaní vyznaèí zdaòovacie obdobie, ktorého
sa týka, a uvedie rozdiel medzi daòou vypoèítanou pod¾a základnej sadzby dane a daòou uvedenou v daòovom priznaní. Z rozdielu dane sa neuplatní sankcia
pod¾a osobitného predpisu.79)
§ 67
Podnik na výrobu piva
(1) Podnikom na výrobu piva na úèely tohto zákona je
priestorovo ohranièené miesto nachádzajúce sa na daòovom území, v ktorom sa v rámci podnikania pivo uvedené v § 4 ods. 6 vyrába, spracúva, skladuje, prijíma
alebo odosiela.
(2) Výrobou piva je aj zmena mnostva alebo obsahu
mladiny v pive, ak sa tým zmení základ dane.
(3) V podniku na výrobu piva, ktorý je daòovým skladom, mono pivo v pozastavení dane poui na výrobu
nápojov, ktoré nie sú predmetom dane.
(4) Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu
piva a chce prevádzkova podnik na výrobu piva v pozastavení dane, musí ma povolenie na prevádzkovanie
daòového skladu.
§ 68
Sklad piva
(1) Skladom piva na úèely tohto zákona je priestorovo ohranièené miesto nachádzajúce sa na daòovom
79
80
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území, v ktorom sa v rámci podnikania pivo prijíma,
skladuje, odosiela alebo spracúva.
(2) Osoba, ktorá chce prevádzkova sklad piva v pozastavení dane, musí ma povolenie na prevádzkovanie
daòového skladu.
(3) Sklad piva, v ktorom sa má pivo v pozastavení
dane prijíma, skladova a odosiela, musí spåòa tieto
podmienky:
a) prevádzkovate¾ skladu piva podniká v distribúcii
piva,
b) minimálny obrat piva je 5 000 hl za rok,
c) priemerná doba skladovania je najmenej jeden mesiac.
PIATA ÈAS
DAÒOVÝ DOZOR A DAÒOVÁ KONTROLA
§ 69
(1) Colný úrad vykonáva daòový dozor, ktorým je výkon dozoru nad drbou a pohybom alkoholického nápoja, tlaèou a nakladaním s kontrolnými známkami,
a tie daòovú kontrolu.80)
(2) Daòový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok, dopravný zásobník alebo
kontrolovaný alkoholický nápoj.
(3) Colný úrad pri daòovom dozore a daòovej kontrole je oprávnený
a) vstupova do kadej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý
kontrolovaný subjekt pouíva aj na podnikanie s alkoholickým nápojom, ako aj vstupova do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpoklada, e
sa v nich nachádza alebo sa môe nachádza alkoholický nápoj,
b) zisova stav zásob alkoholického nápoja a tovarov,
ktoré sú urèené alebo môu by pouité pri výrobe alkoholického nápoja, a nariadi vykonanie príslunej
inventúry,
c) kontrolova výrobné zariadenia, skladovacie zariadenia, prepravné obaly, zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo sa
môe nachádza alkoholický nápoj alebo tovary
z neho vyrobené,
d) vykonáva kontrolu pouitia alkoholického nápoja
oslobodeného od dane pod¾a prísluných ustanovení tohto zákona, zisova stav zásob tovarov vyrobených z alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
e) zastavova vozidlá, ktoré prepravujú alkoholický nápoj alebo o ktorých sa dá predpoklada, e by mohli
prepravova alkoholický nápoj, zisova mnostvo
nimi prepravovaného alkoholického nápoja, kontrolova prepravné doklady a kontrolu vyznaèi v týchto
dokladoch,
f) bezodplatne odobera vzorky v prípadoch pod¾a písmen a) a e) v technologicky odôvodnenom mno-

) § 156 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
) § 44 a 47 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
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stve; spôsob odoberania vzoriek ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
pod¾a § 72 ods. 4,
poadova predloenie údajov a dokladov súvisiacich s èinnosou kontrolovaného subjektu, predloenie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a vetkých dokladov uvedených
v tomto zákone,
porovnáva zistené straty alkoholického nápoja,
ktorým je víno pri výrobe, skladovaní a preprave
v daòových skladoch a v uívate¾ských podnikoch,
ktoré pouívajú víno oslobodené od dane na úèely
pod¾a § 60 ods. 1 písm. a) so stratami v prípustnej
výke ustanovenej osobitným predpisom,77)
zisova prirodzené úbytky alkoholického nápoja,
ktorým je pivo pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami
a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov urèova so
súhlasom finanèného riadite¾stva najviac prípustnú
výku strát piva v daòových skladoch a v uívate¾ských podnikoch, ktoré pouívajú pivo oslobodené
od dane na úèely pod¾a § 7 ods. 2 písm. a),
zisova výrobné straty, manipulaèné straty, dopravné straty a iné prirodzené úbytky alkoholického
nápoja, ktorým je lieh pri výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov urèi výku
strát liehu v daòových skladoch a v uívate¾ských
podnikoch pre jednotlivé druhy strát; pod¾a zistení
poda návrh na úpravu platných noriem strát vydaných pod¾a osobitného predpisu,15)
zisova a preverova normy spotreby alkoholického
nápoja, ktorým je lieh v podnikoch, ktoré pouívajú
lieh oslobodený od dane pod¾a § 40 ods. 1, a na základe dlhodobého sledovania upravi normy spotreby liehu.

(4) Colný úrad je povinný kontrolova výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu alkoholického nápoja,
ktorým je lieh, prièom overuje zhodu výrobného zariadenia, stav a umiestnenie uzáver colného úradu s dokumentáciou predloenou v iadosti o povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu a v iadosti o registráciu prevádzkovate¾a liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia. Finanèné riadite¾stvo vypracuje jedenkrát roène správu o poznatkoch získaných
z údajov z evidencie vedenej pod¾a § 34 a 39 a § 56 a
59, ktorú zverejòuje na svojom webovom sídle.
(5) Colný úrad je pri kadej denaturácii alkoholického nápoja, ktorým je lieh, povinný odobra vzorky z liehu urèeného na denaturáciu liehu a z denaturovaného
liehu a oprávnený odobra vzorky z denaturaèného
prostriedku. Drite¾ povolenia na denaturáciu liehu je
povinný poskytnú colnému úradu potrebnú súèinnos pri výkone kontroly a umoni colnému úradu
bezplatný odber vzoriek.
(6) Pri výkone daòového dozoru a daòovej kontroly je
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osoba povinná strpie výkon oprávnení colného úradu
pod¾a odsekov 3 a 4.
(7) Daòová kontrola sa zaèína spísaním zápisnice
o zaèatí daòovej kontroly. Daòová kontrola u osôb registrovaných pod¾a tohto zákona a u osôb evidovaných
pod¾a § 9, 63 a § 66 sa vykoná pod¾a potreby, najmenej
vak jedenkrát do dòa zániku práva vyrubi daò.81)
(8) Colný úrad pod¾a povahy skutoèností zistených
pri daòovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný
záznam27) alebo vykoná daòovú kontrolu.
(9) Ak colný úrad zistí, e kontrolovaný subjekt pri
zdanení alkoholického nápoja alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberate¾a alebo vo
svoj neprospech, upozorní na túto skutoènos kontrolovaný subjekt.
(10) Daòový dozor môe vykonáva aj finanèné riadite¾stvo. V takom prípade sa na finanèné riadite¾stvo
vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 9 okrem odseku 7.
§ 70
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾, ak
a) nezloí zábezpeku na daò na prepravu alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom,
b) je prevádzkovate¾om tranzitného daòového skladu
a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný preda alkoholický nápoj
s daòou,
c) je prevádzkovate¾om daòového skladu pre zahranièných zástupcov a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane zahraniènému zástupcovi nad limit pod¾a § 32 ods. 12 a 14 alebo osobe, ktorej nebolo
vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od
dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov,
d) vydá alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 odberate¾ovi, ktorý
nepredloil odberný poukaz,
e) pouije alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na úèely neuvedené
v odbernom poukaze,
f) pouije alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o poruenie pod¾a písmena i),
g) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja
u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý
sa u nej nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá
alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
h) poruí povinnosti uvedené v § 42 ods. 2,
i) vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daòového skladu, okrem prevádzkovate¾a liehovarníckeho
závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia a okrem osoby, ktorá je uívate¾ským podnikom pod¾a § 9
ods. 18,
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j) poruí povinnosti uvedené v § 47 ods. 5,
k) vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným
úradom pod¾a § 49 ods. 4,
l) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 49 ods. 6,
m) uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených
v § 49 ods. 10 okrem údajov uvedených v iadosti
o výrobu destilátu,62)
n) poruí povinnos uvedenú v § 49 ods. 13,
o) predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebite¾ské balenie, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 51 ods. 10, okrem
odberate¾a kontrolných známok, ak oznaèuje spotrebite¾ské balenie pod¾a § 51 ods. 4, 11 a 12,
p) oznaèí spotrebite¾ské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
q) poruí povinnos uvedenú v § 52 ods. 1 písm. c) alebo v § 53 ods. 11 alebo odseku 20,
r) nepreukáe pouitie kontrolných známok pod¾a tohto zákona (§ 53),
s) poruí povinnosti uvedené v § 53 ods. 12,
t) predá spotrebite¾ské balenie bez povolenia na predaj
alebo bez oprávnenia na distribúciu pod¾a § 54,
u) je drite¾om povolenia alebo osobou oprávnenou na
distribúciu a nakúpi spotrebite¾ské balenie od inej
osoby ako od osoby oprávnenej na distribúciu,
v) je drite¾om povolenia a nevedie evidenciu pod¾a § 54
ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na distribúciu a nevedie evidenciu pod¾a § 54 ods. 15,
w) nezaplatí daò v lehote splatnosti ustanovenej týmto
zákonom a colný úrad pouije na úhradu dane zábezpeku na daò,
x) vytlaèí kontrolné známky bez prítomnosti zamestnanca finanèného riadite¾stva.
(2) Colný úrad uloí pokutu
a) vo výke 20 % dane pripadajúcej na to mnostvo prepravovaného alkoholického nápoja, na ktoré nebola
zloená zábezpeka na daò, za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. a),
b) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja predaného oslobodeného od dane,
ktoré malo by predané s daòou, najmenej vak
3 319 eur, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b),
c) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane predaného
nad limit pod¾a § 32 ods. 12 a 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov, najmenej vak 3 319 eur za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. c),
d) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 vydaného odberate¾ovi,
ktorý nepredloil odberný poukaz, za správny delikt
pod¾a odseku 1 písm. d), najmenej vak 331 eur pri
alkoholickom nápoji, ktorým je pivo alebo víno, alebo najmenej vak 3 319 eur pri alkoholickom nápoji,
ktorým je lieh,
e) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 pouitého na úèely ne-
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uvedené v odbernom poukaze, za správny delikt
pod¾a odseku 1 písm. e), najmenej vak 165 eur pri
alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo
najmenej vak 1 659 eur pri alkoholickom nápoji,
ktorým je lieh,
f) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane pod¾a § 40
ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 pouitého bez vydaného
odberného poukazu, za správny delikt pod¾a odseku
1 písm. f), najmenej vak 331 eur pri alkoholickom
nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319
eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
g) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo zisteného alkoholického nápoja, za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. g), najmenej vak 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej
1 659 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
a takýto alkoholický nápoj zabezpeèí,18)
h) od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. h) a j),
i) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daòového
skladu, najmenej vak 33 193 eur za správny delikt
pod¾a odseku 1 písm. i), a takýto lieh zabezpeèí,18)
j) vo výke dane vypoèítanej ako súèin základnej sadzby dane a mnostva liehu vyrobeného nezaregistrovanou osobou v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia, najmenej vak 3 319 eur za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. k), a takýto lieh
zabezpeèí,18)
k) do 166 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. l)
a m),
l) vo výke dane vypoèítanej ako súèin základnej sadzby dane a mnostva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej vak 332 eur
za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. n),
m) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom, najmenej vak 50 eur za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. o) a takýto lieh
v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,18)
n) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení oznaèenom falzifikátom
kontrolnej známky zvýenú o 100 %, najmenej vak
1 660 eur, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. p),
a takýto lieh v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,18)
o) od 332 eur do 1 660 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. q),
p) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení, na ktoré boli kontrolné
známky urèené, najmenej vak 332 eur za správny
delikt pod¾a odseku 1 písm. r),
q) do výky 50 000 eur, najmenej vak 10 000 eur za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. s),
r) od 332 eur do 3 319 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. t) a u),
s) od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. v),
t) vo výke 20 % z èiastky, ktorá bola pouitá zo zábezpeky na daò na úhradu dane, najmenej vak 100 eur
za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. w),
u) od 100 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. x).
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(3) Ak bola osobe uloená pokuta za správny delikt
pod¾a odseku 1 písm. t), u) a v) a colný úrad zistí, e nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne prísluný ivnostenský úrad na konanie pod¾a osobitného
predpisu.82)
(4) Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpeèí18) a ktoré
sa dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o prepadnutí vína a piva stane majetkom tátu,18) je
colný úrad povinný znièi. Na postup pri nièení vína
a piva sa primerane pouije osobitný predpis.72)
(5) Pri urèovaní výky pokuty prihliadne colný úrad
na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho
stavu.
(6) Pokutu nemono uloi, ak uplynulo pä rokov od
konca roka, v ktorom dolo k porueniu tohto zákona.
§ 71
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak
a) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja
u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý
sa u nej nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá
alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b) pouije alkoholický nápoj oslobodený od dane pod¾a
§ 7 ods. 2 písm. h) alebo § 8 ods. 2 na iný ako urèený
úèel,
c) uvedie nepravdivé údaje v iadosti o výrobu destilátu,62)
d) poruí povinnos uvedenú v § 49 ods. 13,
e) predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebite¾ské balenie, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom a veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 51 ods. 10,
f) oznaèí spotrebite¾ské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
g) vyrobí lieh.
(2) Colný úrad uloí pokutu
a) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo zisteného alkoholického nápoja za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a), najmenej vak 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej
1660 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
a takýto alkoholický nápoj zabezpeèí,18)
b) za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) vo výke 50 %
dane pripadajúcej na mnostvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. h)
alebo § 8 ods. 2 pouitého na iný ako urèený úèel,
najmenej vak 166 eur,
c) do 166 eur za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c),
d) vo výke dane vypoèítanej ako súèin základnej sadzby dane a mnostva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej vak 332 eur
za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d),
e) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
82
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v spotrebite¾skom balení, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom, najmenej vak 50 eur za
priestupok pod¾a odseku 1 písm. e), a takýto lieh
v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,18)
f) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení oznaèenom falzifikátom
kontrolnej známky zvýenú o 100 %, najmenej vak
1 660 eur, za priestupok pod¾a odseku 1 písm. f),
a takýto lieh v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,18)
g) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo vyrobeného
liehu, najmenej vak 3 319 eur za priestupok pod¾a
odseku 1 písm. g), a takýto lieh zabezpeèí.18)
(3) Pri urèovaní výky pokuty prihliadne colný úrad
na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho
stavu.
(4) Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpeèí29) a ktoré
sa dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o prepadnutí vína a piva stane majetkom tátu,11) je
colný úrad povinný znièi. Na postup pri nièení vína
a piva sa primerane pouije osobitný predpis.72)
(5) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) môe colný
úrad uloi pokutu v blokovom konaní do výky 165
eur.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.83)
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 72
Spoloèné ustanovenia
(1) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
(2) Na správu dane sa pouije osobitný predpis,7) ak
§ 69 a § 71 ods. 6 neustanovuje inak.
(3) Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie pod¾a § 9, § 29 ods. 7, § 41, 52 a 66 vzahujú
ustanovenia o registraènom konaní pod¾a osobitného
predpisu.84)
(4) Podrobnosti o výkone kontroly mnostva vyrobeného alkoholického nápoja, ktorým je lieh, spracovaného liehu, dodávaného liehu a prijímaného liehu, o zisovaní mnostva vyrobeného liehu, zisovaní zásob
liehu, o poiadavkách na usporiadanie výrobných zariadení na výrobu liehu, technologických zariadení na
spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu,
vyskladòovanie liehu a preberanie liehu, podrobnosti
o pouití kontrolných liehových meradiel, spôsobe zabezpeèenia kontrolných liehových meradiel a podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie liehu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5) Spôsob usporiadania výrobného zariadenia, zabezpeèenia výrobného zariadenia, zabezpeèenia kon-

) § 58 ods. 2 písm. a) zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
84
) § 67 zákona è. 563/2009 Z. z.
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trolného liehového meradla pod¾a § 45 ods. 1 a odoberania vzoriek liehu môe by so súhlasom finanèného
riadite¾stva iný, ako ustanovuje tento zákon a ako
ustanoví veobecne záväzný právny predpis vydaný
pod¾a odseku 4, ak je to odôvodnené prevádzkovými pomermi podniku na výrobu liehu, ak tým nebude zhorený výkon správy dane a ak je to nevyhnutné na úèely
zabezpeèenia kontroly výroby a obehu liehu.
§ 73
Prechodné ustanovenia k úpravám
týkajúcim sa alkoholického nápoja, ktorým je lieh
(1) Povolenie na tlaè kontrolných známok vydané
pod¾a § 10 ods. 9 zákona è. 105/2004 Z. z. úèinného do
31. decembra 2012 zaniká k 1. januáru 2013. Finanèné riadite¾stvo je povinné tlaèiarni pod¾a § 10 ods. 9 zákona è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2012
zasla o tejto skutoènosti oznámenie, a to do 15 dní odo
dòa zániku povolenia na tlaè kontrolných známok vydaného pod¾a § 10 ods. 9 zákona è. 105/2004 Z. z.
úèinného do 31. decembra 2012.
(2) Tlaèiareò pod¾a odseku 1 je povinná
a) do 30. apríla 2013 vykona za úèasti colného úradu
inventarizáciu zásob kontrolných známok pod¾a
osobitného predpisu,21) ak ide o tlaèiareò uvedenú
v § 10 ods. 9 písm. a) predpisu úèinného do 31. decembra 2012 alebo ak ide o tlaèiareò uvedenú v § 10
ods. 9 písm. b) predpisu úèinného do 31. decembra
2012, je povinná vykona za úèasti správcu dane
iného èlenského tátu, ak to právne predpisy prísluného èlenského tátu umoòujú, inventarizáciu
zásob kontrolných známok pod¾a obdobného právneho predpisu prísluného èlenského tátu,
b) do 15. mája 2013 odovzda colnému úradu kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym
súpisom,21) ak ide o tlaèiareò uvedenú v § 10 ods. 9
písm. a) predpisu úèinného do 31. decembra 2012
alebo ak ide o tlaèiareò uvedenú v § 10 ods. 9
písm. b) predpisu úèinného do 31. decembra 2012,
je povinný odovzda Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe spolu s obdobným
zápisom z inventarizácie zásob kontrolných známok
vyhotovených pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu.
(3) Colný úrad alebo Colný úrad Bratislava kontrolné
známky odovzdané pod¾a odseku 2 písm. b) znièí na náklady tlaèiarne pod¾a odseku 1 a o ich znièení vyhotoví
úradný záznam27) v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie úradného záznamu27) si ponechá colný úrad
alebo Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlaèiarni pod¾a odseku 1.
(4) Registraèné odberné èíslo pridelené právnickej
osobe alebo fyzickej osobe pod¾a § 10 zákona
è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2012 zaniká k 1. januáru 2013.
(5) Oznaèova spotrebite¾ské balenie kontrolnou
známkou vyhotovenou pod¾a § 10 ods. 11 zákona
è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2012 je
moné najneskôr do 31. marca 2013.
(6) Spotrebite¾ské

balenie

oznaèené

kontrolnou
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známkou vyhotovenou pod¾a § 10 ods. 11 zákona
è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2012 je
moné uvádza do daòového vo¾ného obehu najneskôr
do 30. júna 2013.
(7) Odberate¾ kontrolných známok, ktorý odobral
kontrolné známky vyhotovené pod¾a § 10 ods. 11 zákona è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2012,
vykoná s colným úradom zúètovanie odberu a pouitia
týchto kontrolných známok do 31. júla 2013. Nepouité kontrolné známky odberate¾ kontrolných známok
odovzdá colnému úradu, ktorý ich znièí na náklady odberate¾a kontrolných známok. Zúètovanie kontrolných
známok sa vykoná pod¾a zákona è. 105/2004 Z. z.
úèinného do 31. decembra 2012. Colný úrad o znièení
kontrolných známok vyhotoví zápisnicu.
(8) Spotrebite¾ské balenie oznaèené kontrolnou
známkou vyhotovenou pod¾a § 10 ods. 11 zákona
è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2012 mono predáva najneskôr do 31. decembra 2014. Po tomto
dátume bude takto oznaèené spotrebite¾ské balenie povaované za neoznaèené.
(9) Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov
spotrebite¾ského balenia pod¾a § 10 ods. 13 zákona
è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2012 zaniká k 1. januáru 2013.
(10) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
od 1. januára 2013 dováa spotrebite¾ské balenie
z územia tretieho tátu, je povinná poiada o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebite¾ského balenia na
colnom úrade najneskôr do 30. septembra 2012. iados o zaradenie do evidencie musí obsahova identifikaèné údaje iadate¾a, daòové identifikaèné èíslo iadate¾a a povolenie na dovoz, ak to vyaduje osobitný
predpis.20)
(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
od 1. januára 2013 spotrebite¾ské balenie uvedené do
daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte prepravova na daòové územie na podnikate¾ské úèely, je
povinná poiada o zaradenie do evidencie príjemcov
(odberate¾ov) liehu pod¾a § 26 ods. 1 na colnom úrade
najneskôr do 30. septembra 2012. iados o zaradenie
do evidencie musí obsahova identifikaèné údaje iadate¾a.
(12) iadate¾ uvedený v odseku 10 alebo odseku 11
musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,21)
b) nemá nedoplatky voèi colnému úradu ani daòovému
úradu,
c) nemá daòové nedoplatky voèi colnému úradu ani
daòovému úradu, ani osoba, ktorá je personálne
prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om,
alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo
majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich rokov pred podaním iadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so
iadate¾om, nemala v priebehu desiatich rokov pred
dòom podania iadosti daòové nedoplatky, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzahuje
aj na daòové nedoplatky, ktoré boli postúpené na
tretiu osobu pod¾a osobitných predpisov,22)
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d) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
pod¾a osobitných predpisov,23)
e) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin hospodársky, trestný èin proti majetku, alebo
iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi
riadiacich alebo kontrolných orgánov právnickej
osoby alebo fyzickej osoby,
f) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(13) iadate¾ uvedený v odseku 10 alebo odseku 11 je
povinný na poiadanie colného úradu spresni údaje
uvedené v iadosti.
(14) Colný úrad pred zaradením iadate¾a do evidencie dovozcov spotrebite¾ského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberate¾ov) liehu pod¾a § 26 ods. 1 preverí skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a splnenie
podmienok pod¾a odseku 12. Ak sú tieto skutoènosti
a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky uvedené
v odseku 12, colný úrad zaradí iadate¾a do evidencie
dovozcov spotrebite¾ského balenia alebo do evidencie
príjemcov (odberate¾ov) liehu pod¾a § 26 ods. 1.
(15) Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie na prevádzkovanie daòového skladu,
alebo ak bola právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná, evidovaná alebo jej bolo povolenie na predaj
alebo oprávnenie na distribúciu vydané pod¾a zákona
è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2011, povauje sa toto povolenie, registrácia alebo zaradenie do
evidencie alebo povolenie na predaj alebo oprávnenie
na distribúciu za vydané pod¾a predpisu úèinného od
1. januára 2012.
(16) Ak konanie o iadosti o registráciu, vydanie povolenia, zaradenie do evidencie, vydanie povolenia na
predaj alebo vydanie oprávnenia na distribúciu pod¾a
zákona è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra
2011 nebolo právoplatne ukonèené, colný úrad posúdi
túto iados a vydá povolenie, zaregistruje, zaradí do
evidencie, vydá povolenie na predaj alebo oprávnenie
na distribúciu pod¾a predpisu úèinného od 1. januára
2012.
(17) Od 1. januára 2012 do 31.decembra 2012 sa na
oznaèovanie spotrebite¾ského balenia pouije § 10 zákona è. 105/2004 Z. z. v znení úèinnom do 31. decembra 2012.
§ 74
Prechodné ustanovenia
týkajúce sa alkoholického nápoja, ktorým je víno
(1) Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie alebo ak bola právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná, alebo evidovaná pod¾a zákona è. 104/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2011,
povauje sa toto povolenie, registrácia alebo zaradenie
do evidencie za vydané pod¾a predpisu úèinného od
1. januára 2012.
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(2) Ak konanie o iadosti o registráciu a vydanie povolenia alebo o registráciu a zaradenie do evidencie
pod¾a zákona è. 104/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukonèené, colný úrad posúdi túto iados a vydá povolenie alebo zaregistruje
a zaradí do evidencie pod¾a predpisu úèinného od 1. januára 2012.
§ 75
Prechodné ustanovenia pre pivo
(1) Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie alebo ak bola právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná, alebo evidovaná pod¾a zákona è. 107/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2011,
povauje sa toto povolenie, registrácia alebo zaradenie
do evidencie za vydané pod¾a predpisu úèinného od
1. januára 2012.
(2) Ak konanie o iadosti o registráciu a vydanie povolenia alebo o registráciu a zaradenie do evidencie
pod¾a zákona è. 107/2004 Z. z. úèinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukonèené, colný úrad posúdi túto iados a vydá povolenie alebo zaregistruje
a zaradí do evidencie pod¾a predpisu úèinného od 1. januára 2012.
§ 76
Prechodné ustanovenia
k úpravám týkajúcich sa alkoholických nápojov,
ktorými sú lieh, víno a pivo
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý má zloenú zábezpeku na daò pod¾a § 18 zákona è. 104/2004
Z. z. úèinného do 31. augusta 2012, § 24 zákona
è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. augusta 2012 alebo
§ 19 zákona è. 107/2004 Z. z. úèinného do 31. augusta
2012, je povinný do 31. augusta 2012 zloi zábezpeku
na daò vo výke dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do
daòového vo¾ného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, prièom do výky zábezpeky na daò sa zapoèíta aj daò pripadajúca na
mnostvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené od dane. Povinnos pod¾a predchádzajúcej vety sa nevzahuje na
prevádzkovate¾a daòového skladu, ktorým je podnik na
výrobu vína a medziproduktu alebo sklad vína a medziproduktu, ak tento prevádzkovate¾ daòového skladu
vyrába, spracováva, prijíma, skladuje alebo odosiela
výluène tiché víno.
(2) Ak colný úrad upustil od zábezpeky na daò prevádzkovate¾ovi daòového skladu, podniku na výrobu
vína pod¾a § 18 zákona è. 104/2004 Z. z. úèinného
do 31. augusta 2012, prevádzkovate¾ovi daòového
skladu, podniku na výrobu liehu, pod¾a § 24 zákona
è. 105/2004 Z. z. úèinného do 31. augusta 2012 alebo
prevádzkovate¾ovi daòového skladu, podniku na výrobu piva, pod¾a § 19 zákona è. 107/2004 Z. z. úèinného
do 31. augusta 2012, ktorý chce, aby mu bolo povolené
upustenie od zábezpeky pod¾a § 16 úèinného od 1. septembra 2012, je povinný poiada colný úrad najneskôr
do 30. júna 2012 o
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a) úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovate¾
daòového skladu daòovo spo¾ahlivý najmenej 24 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky,
b) èiastoèné upustenie od zábezpeky vo výke 50 %, ak
je prevádzkovate¾ daòového skladu daòovo spo¾ahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o upustenie od zábezpeky.
(3) Colný úrad iados pod¾a odseku 2 posúdi, a ak je
prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 2, ktorým je podnik na výrobu alkoholického nápoja, daòovo
spo¾ahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo èiastoènom upustení od zábezpeky a urèí lehotu platnosti
tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od
zábezpeky.
(4) Na úèely tohto zákona sa za daòovo spo¾ahlivého
do 31. augusta 2012 povauje prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý
a) vykazuje v súvahe z riadnej úètovnej závierky kladný
rozdiel medzi majetkom a záväzkami21) vo výke najmenej dvojnásobku priemernej mesaènej daòovej
povinnosti za obdobie 12 mesiacov, za ktoré sa zostavuje riadna úètovná závierka,21) a to poèas
1. dvoch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich
úètovných období pred podaním iadosti o úplné
upustenie od zábezpeky,
2. jedného úètovného obdobia pred podaním iadosti o èiastoèné upustenie od zábezpeky,
b) dodruje podmienky pod¾a § 15 ods. 4, a ktorý
c) sa nedopustil správneho deliktu pod¾a § 70 ods. 1
písm. g), h), o), p), r) a w), a to
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky.
(5) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 2 sú
a) úètovná závierka za bezprostredne predchádzajúce
1. dve úètovné obdobia pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. jedno úètovné obdobie pred podaním iadosti
o èiastoèné upustenie od zábezpeky,
b) potvrdenie preukazujúce dodriavanie podmienky
pod¾a odseku 4 písm. b),
1. najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné
upustenie od zábezpeky.
(6) Prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 2,
podnik na výrobu alkoholického nápoja, je povinný na
poiadanie colného úradu spresni údaje uvedené
v iadosti a v prílohách k iadosti.
(7) Ak konanie o iadosti o upustenie od zábezpeky
predloenej pod¾a § 18 zákona è. 104/2004 Z. z. úèinného do 31. augusta 2012, § 24 zákona è. 105/2004
Z. z. úèinného do 31. augusta 2012 alebo § 19 zákona
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è. 107/2004 Z. z. úèinného do 31. augusta 2012 nebolo
právoplatne ukonèené do 31. augusta 2012, colný úrad
iados posúdi, ako keby bola predloená po 31. auguste 2012.
(8) Ak konanie o iadosti predloenej pod¾a odseku
2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukonèené,
prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 2 je povinný zloi zábezpeku na daò pod¾a § 16 predpisu
úèinného od 1. septembra 2012 najneskôr do 15. septembra 2012.
(9) Ak prevádzkovate¾ daòového skladu pod¾a odseku 2, ktorému colný úrad èiastoène alebo úplne upustil
od zábezpeky pod¾a § 18 zákona è. 104/2004 Z. z. úèinného do 31. augusta 2012, § 24 zákona è. 105/2004
Z. z. úèinného do 31. augusta 2012 alebo § 19 zákona
è. 107/2004 Z. z. úèinného do 31. augusta 2012, nepoiada colný úrad o upustenie od zábezpeky pod¾a odseku 2, je povinný zloi zábezpeku na daò pod¾a § 16
predpisu úèinného od 1. septembra 2012 najneskôr do
15. septembra 2012.
(10) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené k 31. decembru 2011 sa ukonèí pod¾a § 70 a 71
predpisu úèinného od 1. januára 2012, ak je to pre
právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejie.
(11) Od 1. januára 2012 do 31. augusta 2012 sa na
zábezpeku na daò pouije § 18 zákona è. 104/2004
Z. z. v znení úèinnom do 31. augusta 2012, § 24 zákona
è. 105/2004 Z. z. v znení úèinnom do 31. augusta 2012
a § 19 zákona è. 107/2004 Z. z. v znení úèinnom do 31.
augusta 2012.
(12) Od 1. januára 2012 do 31. augusta 2012 sa na
pokuty pouije § 40 ods. 1 písm. e) a § 40 ods. 2 písm. e)
zákona è. 104/2004 Z. z. v znení úèinnom do 31. augusta 2012, § 47 ods. 1 písm. p) a § 47 ods. 2 písm. o)
zákona è. 105/2004 Z. z. v znení úèinnom do 31. augusta 2012 a § 40 ods. 1 písm. e) a § 40 ods. 2 písm. e)
zákona è. 107/2004 Z. z. v znení úèinnom do 31. augusta 2012.
(13) Ustanovenia § 15 ods. 2 písm. e) v znení úèinnom od 1. januára 2012 a § 16 ods. 15 písm. a) v znení
úèinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013
neuplatòujú.
§ 77
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. § 1 a 17, § 19 a 39, § 40 ods. 1 písm. a) a d), f) a g),
§ 40 ods. 2 písm. a) a d), f) a g), § 40 ods. 3, § 40a a
44 a prílohy è. 1 a 2 zákona è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona è. 556/2004 Z. z.,
zákona è. 629/2004 Z. z., zákona è. 217/2006 Z. z.,
zákona è. 283/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z.,
zákona è. 465/2008 Z. z. a zákona è. 472/2009 Z. z.,
2. èl. I § 1 a 9, § 11 a 23, § 25 a 46, § 47 ods. 1
písm. a), f) a o), r) a v), § 47 ods. 2 písm. a), f) a n),
p) a t), § 47a ods. 1 písm. c) a g), § 47a ods. 2
písm. c) a g), § 48 a 52c a prílohy è. 1 a 2 zákona
è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene
a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvá-
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dzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z.
v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona
è. 632/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 68/2005 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 278/2006 Z. z., zákona è. 283/2007 Z. z., zákona
è. 279/2008 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 52/2009 Z. z., zákona
è. 474/2009 Z. z. a zákona è. 256/2011 Z. z.,
§ 1 a 18, § 20 a 39, § 40 ods. 1 písm. a) a d), f) a g),
§ 40 ods. 2 písm. a) a d), f) a g), § 40a a 44 a prílohy
è. 1 a 2 zákona è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z piva v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona
è. 630/2004 Z. z., zákona è. 218/2006 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z. a zákona
è. 475/2009 Z. z.,
zákon è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína
v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona
è. 629/2004 Z. z., zákona è. 217/2006 Z. z., zákona
è. 283/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z. a zákona è. 472/2009 Z. z.,
èl. I § 24, § 47 ods. 1 písm. p) a § 47 ods. 2 písm. o) zákona è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona
è. 211/2003 Z. z. v znení zákona è. 632/2004 Z. z.
a zákona è. 278/2006 Z. z.,
zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona
è. 630/2004 Z. z., zákona è. 218/2006 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z. a zákona
è. 475/2009 Z. z.,
èl. I zákona è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z.
o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona
è. 211/2003 Z. z. v znení zákona è. 556/2004 Z. z.,
zákona è. 632/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
zákona è. 68/2005 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z.,
zákona è. 278/2006 Z. z., zákona è. 283/2007 Z. z.,
zákona è. 279/2008 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z.,
zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 52/2009 Z. z.,
zákona è. 474/2009 Z. z. a zákona è. 256/2011,

Èiastka 151

8. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 202/2004 Z. z. o povolených denaturaèných prostriedkoch, ich ustanovených mnostvách na denaturáciu liehu, o poiadavkách na denaturáciu liehu
a manipuláciu s denaturovaným liehom, o poiadavkách na jeho vlastnosti a o urèenom úèele pouitia
denaturovaného liehu v znení vyhláky è. 574/2004
Z. z., vyhláky è. 414/2005 Z. z., vyhláky
è. 486/2008 Z. z. a vyhláky è. 404/2009 Z. z.,
9. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o poiadavkách na usporiadanie technologických
zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie
a prepravu liehu, kontrole mnostva liehu, zisovaní
zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu
v znení vyhláky è. 228/2007 Z. z.,
10. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 613/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daòového priznania, dodatoèného daòového priznania,
iadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatoènej iadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva,
11. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 614/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daòového priznania, dodatoèného daòového priznania,
iadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína a dodatoènej iadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína,
12. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 616/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daòového priznania, dodatoèného daòového priznania,
iadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatoènej iadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu.
§ 78
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012
okrem § 16 a tvrtého a iesteho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2012, a § 51, 52, § 53
ods. 8 a 21 a siedmeho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 530/2011 Z. z.

Potvrdenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
o postavení zahranièného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti
Zahranièný zástupca (meno a priezvisko)

Vysielajúci tát

Postavenie zahranièného zástupcu
diplomatická misia, konzulárny úrad,
medzinárodná organizácia
vedúci misie, konzulárneho úradu,
medzinárodnej organizácie
diplomatický zástupca
konzulárny úradník
èlen administratívneho a technického personálu
konzulárny zamestnanec
úradník medzinárodnej organizácie

Adresa sídla (bydliska)

Èíslo telefónu

(Vyznaèí sa X)
Èíslo faxu

Podpis zahranièného zástupcu

Podpis vedúceho misie, odtlaèok peèiatky

Potvrdenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len MZV SR)
Dåka pobytu zahranièného zástupcu:

Splnenie podmienky vzájomnosti:

Ukonèenie pobytu na území Slovenskej republiky:

Iná zmena MZV SR:

Dátum:

Podpis:

Odtlaèok
peèiatky MZV SR:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 530/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení truktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické
nápoje (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky,
Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je zaloená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), v znení Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005).
2. Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické
nápoje (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
3. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006).
4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dováajú osoby cestujúce z tretích
krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
5. Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o veobecnom systéme spotrebných daní a o zruení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009) v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50,
27. 2. 2010).
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531
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní
niektorých finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri
vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa
takto:

2.

1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1189/2011 z 18. novembra 2011,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania urèitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ïalích opatrení (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2011)..

2. V § 2 písm. c) prvý a druhý bod znejú:
1. § 3 písm. a) prvého a druhého bodu a písm. b), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo financií) alebo ním urèený iný orgán tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,2)
2. § 3 písm. a) tretieho a piateho bodu, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) alebo ním urèený orgán,4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti
daní, poplatkov a colníctva..

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
4. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 2 písm. f) zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 672/2006
Z. z..

5. V § 2 písmená h) a i) znejú:
h) exekuèným titulom èlenského tátu doklad vydaný
pod¾a právneho predpisu èlenského tátu, na základe ktorého sa vymáha poh¾adávka v tomto èlenskom
táte,
i) jednotným exekuèným titulom èlenského tátu doklad vyhotovený na základe exekuèného titulu uvedeného v písmene h), na základe ktorého sa má vymáha poh¾adávka..
6. V § 3 písmeno a) znie:
a) èlenským tátom vzahuje na poh¾adávky týkajúce
sa
1. vetkých daní, poplatkov akéhoko¾vek druhu, do-

3.

4.
5.

vozného alebo vývozného cla, ktoré vyberá èlenský tát, jeho územný celok alebo jeho správny
celok vrátane miestnych orgánov alebo ktoré sa
vyberajú v mene èlenského tátu alebo v mene
Európskej únie, okrem povinných odvodov sociálneho zabezpeèenia5a) a poplatkov zmluvnej
povahy,
úroku, sankèného úroku, kompenzaèného úroku, úroku z omekania, pokuty, penále alebo nákladov súvisiacich s poh¾adávkami na daniach,
poplatkoch a cle, uvedených v prvom bode, okrem
trestných sankcií uloených na základe trestného
stíhania a iných sankcií trestnej povahy a sankcií
pod¾a osobitných predpisov,6)
náhrad, intervencií a iných opatrení tvoriacich
súèas systému celkového alebo èiastkového financovania Európskeho po¾nohospodárskeho
záruèného fondu a Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vrátane súm prijatých v súvislosti s týmito èinnosami,6a)
odvodov a iných poplatkov upravených pod¾a spoloènej organizácie trhu pre sektor cukru,
úroku, pokuty, penále a nákladov súvisiacich
s poh¾adávkami pod¾a tretieho a tvrtého bodu
okrem trestných sankcií uloených na základe
trestného stíhania a iných sankcií trestnej povahy a sankcií pod¾a osobitných predpisov,6).

Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 6a znejú:

5a) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
6a
) § 7 zákona è. 543/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. V § 4 ods. 1 sa slová daòový orgán alebo colný orgán nahrádzajú slovami iný orgán tátnej správy
v oblasti daní, poplatkov a colníctva a slová bodov 1
a 11 sa nahrádzajú slovami prvého a druhého bodu.
8. V § 4 ods. 2 sa slová Ministerstvo financií, ním urèený daòový orgán alebo ním urèený colný orgán nahrádzajú slovami Ministerstvo financií a ním urèený
iný orgán tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 61 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona è. 518/2005 Z. z.
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

10. V § 4 sa vypúajú odseky 4 a 5.
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.

Strana 4318

Zbierka zákonov è. 531/2011

11. V § 4 ods. 4 sa slová na dani z nehnute¾ností Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len daòové riadite¾stvo) nahrádzajú slovami Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len finanèné
riadite¾stvo).
12. V § 4 ods. 5 sa vypúajú slová na dani z nehnute¾ností.
13. V § 5 ods. 1 sa slová bodov 12 a 14 nahrádzajú
slovami tretieho a piateho bodu.
14. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
§ 5a
Ak je príslunému orgánu Slovenskej republiky doruèená iados pod¾a § 6 a 8 alebo § 10, na ktorej vybavenie nie je vecne prísluný, bezodkladne túto iados
postúpi vecne príslunému orgánu Slovenskej republiky a upovedomí o tom prísluný orgán èlenského tátu,
ktorý iados zaslal..
15. V § 6 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája
toto slovo: najmä a vypúa sa písmeno c).
16. V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
a) meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá neuhradila
poh¾adávku èlenského tátu alebo poh¾adávku
zmluvného tátu (ïalej len dlník), alebo osoby
zodpovednej za úhradu poh¾adávky dlníka pod¾a
právneho predpisu èlenského tátu alebo právneho
predpisu zmluvného tátu (ïalej len ïalí dlník)
alebo osoby, ktorá má v drbe aktíva8) dlníka alebo
ïalieho dlníka (ïalej len tretia osoba), ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlníka, ïalieho dlníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ïalie údaje potrebné
na identifikáciu tejto osoby, ku ktorým má prísluný
orgán èlenského tátu prístup,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
17. V § 6 ods. 2 písm. b) a § 7 ods. 2 písm. c) sa na
konci slovo a nahrádza bodkou.
18. Poznámky pod èiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

12) § 2 písm. a) zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
) § 24 a 26 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003
Z. z.
§ 30 a 35 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona
è. 331/2011 Z. z..

19. V § 7 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája
toto slovo: najmä.
20. V § 7 ods. 2 písm. a) sa nad slovom adresu vypúa odkaz 14.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 sa vypúa.
21. V § 7 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
22. V § 7 odsek 3 znie:
(3) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 2 je
a) originál písomnosti súvisiacej s poh¾adávkou alebo
s vymáhaním poh¾adávky alebo jej osvedèená kópia,
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b) jednotný formulár pre doruèovanie písomností pod¾a osobitného predpisu,14a) obsahom ktorého sú okrem iných náleitostí tieto informácie:
1. meno, priezvisko a adresa dlníka, ïalieho dlníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresa sídla dlníka, ïalieho dlníka alebo tretej osoby, ak ide
o právnickú osobu, a ïalie údaje potrebné na
identifikáciu tejto osoby,
2. úèel doruèenia a lehota na doruèenie písomnosti,
3. opis priloenej písomnosti pod¾a písmena a),
druh a výka poh¾adávky,
4. názov, adresa a ïalie kontaktné údaje orgánu,
ktorý písomnos vyhotovil, a názov a adresa orgánu, na ktorom je moné získa ïalie informácie
týkajúce sa doruèovanej písomnosti alebo monosti podania opravného prostriedku, ak ide o iný
orgán ako orgán, ktorý písomnos vyhotovil..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) Èl. 10 a príloha I nariadenia (EÚ) è. 1189/2011..

23. V § 7 ods. 5 sa za slovom osobe bodkoèiarka nahrádza èiarkou a vkladajú sa slová ak nemôe doruèi
písomnos pod¾a osobitného predpisu7) alebo ak by takéto doruèovanie bolo spojené s neprimeranými akosami;.
24. V § 8 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája
toto slovo: najmä.
25. V § 8 ods. 2 písm. a) sa nad slovom adresu vypúa odkaz 15.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 sa vypúa.
26. V § 8 ods. 2 sa vypúa písmeno g).
27. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Prílohou k iadosti o vymáhanie poh¾adávky
a) je jednotný exekuèný titul èlenského tátu, ktorý má
formu tandardného formulára pod¾a osobitného
predpisu,15a) obsahujúceho
1. údaje dôleité na identifikovanie exekuèného titulu èlenského tátu,
2. opis poh¾adávky,
3. obdobie, na ktoré sa poh¾adávka vzahuje, a lehoty súvisiace s vymáhaním poh¾adávky,
4. výku poh¾adávky a jej jednotlivé zloky vrátane
úroku,
5. meno, priezvisko a adresa dlníka, ïalieho dlníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresa sídla dlníka, ïalieho dlníka alebo tretej osoby, ak ide
o právnickú osobu, a ïalie údaje potrebné na
identifikáciu tejto osoby,
6. názov, adresa a ïalie kontaktné údaje orgánu
zodpovedného za urèenie výky poh¾adávky a názov a adresa orgánu, na ktorom je moné získa
ïalie informácie týkajúce sa poh¾adávky alebo
monosti poda opravné prostriedky alebo iné
opatrenia proti poh¾adávke, ak ide o iný orgán ako
orgán zodpovedný za urèenie výky poh¾adávky,
b) môu by aj iné písomnosti týkajúce sa poh¾adávky..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) Èl. 16 a príloha II nariadenia (EÚ) è. 1189/2011..

28. V § 8 ods. 4 písmeno a) znie:
a) môe na základe exekuèného titulu vydaného v Slovenskej republike zasla príslunému orgánu èlenského tátu iados o vymáhanie poh¾adávky, na
ktorú sa vzahujú primerane odseky 2 a 3, ak
1. dlník nemá v Slovenskej republike iadny majetok,
2. by vymáhanie neviedlo k úplnej úhrade poh¾adávky, alebo by bolo spojené s neprimeranými akosami, alebo
3. má informácie o tom, e dlník má majetok v doiadanom èlenskom táte,.
29. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
Prísluný orgán Slovenskej republiky pri uplatnení
postupu pod¾a § 8 ods. 4 písm. a) vypoèíta úrok z omekania z dlnej sumy poh¾adávky odo dòa jej vzniku do
dòa, ktorý predchádza dòu odoslania iadosti pod¾a § 8
ods. 4 príslunému orgánu èlenského tátu vrátane;
pri poèítaní úroku z omekania sa ustanovenia osobitného predpisu16a) uplatnia primerane. Úrok z dlnej
sumy je vyrubený dòom odoslania iadosti pod¾a § 8
ods. 4 príslunému orgánu èlenského tátu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 59a zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona è. 466/2009
Z. z.
§ 31 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 156 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011
Z. z..

30. § 9 znie:
§ 9
(1) Poh¾adávka èlenského tátu sa vymáha rovnako
ako poh¾adávka Slovenskej republiky17) a jej vymáhanie nemá prednos pred vymáhaním poh¾adávky Slovenskej republiky.
(2) Ak sa na území Slovenskej republiky nevyberajú
dane alebo poplatky, o ktorých vymáhanie prísluný
èlenský tát poiadal, vymáhajú sa ako daòový nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby.
(3) Na úèely vymáhania poh¾adávky sa jednotný exekuèný titul odo dòa doruèenia iadosti pod¾a § 8 povauje za exekuèný titul vydaný pod¾a osobitného
predpisu18) a nepodlieha uznaniu pod¾a osobitného
predpisu.19)
(4) Ak bolo príslunému orgánu Slovenskej republiky doruèené oznámenie prísluného orgánu èlenského
tátu, dlníka alebo ïalieho dlníka, e proti jednotnému exekuènému titulu èlenského tátu bol podaný
dlníkom alebo ïalím dlníkom opravný prostriedok,
vymáhajúci orgán vymáhanie poh¾adávky odloí19a)
v rozsahu, v akom bola poh¾adávka napadnutá a do
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prijatia oznámenia od prísluného orgánu èlenského
tátu, e o opravnom prostriedku bolo právoplatne rozhodnuté. Na základe odôvodnenej iadosti prísluného
orgánu èlenského tátu vymáhajúci orgán pokraèuje
vo vymáhaní poh¾adávky na základe exekuèného titulu
èlenského tátu, proti ktorému bol podaný opravný
prostriedok. Ak sa dodatoène zistí, e vymáhanie poh¾adávky na základe exekuèného titulu èlenského tátu, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, bolo
neoprávnené, postupuje sa pod¾a § 14 ods. 2.
(5) Informácie a písomnosti súvisiace s vymáhaním
poh¾adávky prísluný orgán Slovenskej republiky bezodkladne doruèí vymáhajúcemu orgánu. Vymáhajúci
orgán je oprávnený poadova dodatoèné informácie
a písomnosti prostredníctvom prísluného orgánu Slovenskej republiky.
(6) Prísluný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje prísluný orgán èlenského tátu
o úkonoch vykonaných na vymáhanie poh¾adávky; na
tento úèel je vymáhajúci orgán povinný bezodkladne
informova prísluný orgán Slovenskej republiky
o úkonoch vykonaných na vymáhanie poh¾adávky.
(7) Vymáhajúci orgán môe povoli dlníkovi alebo
ïaliemu dlníkovi odklad platenia poh¾adávky alebo
jej platenie v splátkach len so súhlasom prísluného
orgánu èlenského tátu. Poèas odkladu platenia poh¾adávky uvedenej v § 3 písm. a) prvom a druhom bode
alebo jej platenia v splátkach je dlník alebo ïalí dlník povinný zaplati úrok, ktorý prináleí èlenskému
tátu; pri povolení odkladu platenia poh¾adávky uvedenej v § 3 písm. a) prvom a druhom bode alebo jej platenia v splátkach sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.22)
(8) Vymáhajúci orgán povolí odloenie vymáhania
poh¾adávky pod¾a osobitných predpisov,7) ak bol dlníkovi alebo ïaliemu dlníkovi povolený odklad platenia
poh¾adávky alebo jej platenie v splátkach pod¾a odseku 7.
(9) Odo dòa doruèenia iadosti pod¾a § 8 je dlník
alebo ïalí dlník povinný zaplati úrok z omekania za
oneskorenú úhradu poh¾adávky uvedenej v § 3 písm. a)
prvom bode; pri vyrubení úroku z omekania za oneskorenú úhradu poh¾adávky sa postupuje pod¾a osobitných predpisov.23) Vymoenú sumu poh¾adávky vrátane úroku z omekania a úroku pod¾a odseku 7
vymáhajúci orgán poukáe príslunému orgánu èlenského tátu v eurách.
(10) Ak dlník alebo ïalí dlník podal opravný prostriedok proti exekuènému titulu èlenského tátu alebo jednotnému exekuènému titulu èlenského tátu príslunému orgánu Slovenskej republiky, prísluný
orgán Slovenskej republiky oznámi dlníkovi alebo ïaliemu dlníkovi, ktorému príslunému orgánu èlenského tátu má opravný prostriedok poda.
(11) Ak dlník alebo ïalí dlník podal opravný prostriedok proti exekúcii uskutoèòovanej vymáhajúcim
orgánom, pri rozhodovaní o opravnom prostriedku sa
postupuje pod¾a osobitných predpisov.24)
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(12) Ak bol proti rozhodnutiu vydanému v Slovenskej
republike, na základe ktorého prísluný orgán Slovenskej republiky iadal o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní poh¾adávky, podaný opravný prostriedok, prísluný orgán Slovenskej republiky bezodkladne
informuje prísluný orgán èlenského tátu o podanom
opravnom prostriedku a o rozsahu, v akom poh¾adávka
nebola napadnutá opravným prostriedkom. O výsledku konania o opravnom prostriedku prísluný orgán
Slovenskej republiky bezodkladne informuje prísluný
orgán èlenského tátu. Ak právne predpisy platné
v èlenskom táte umoòujú vymáha poh¾adávku na
základe rozhodnutia, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, prísluný orgán Slovenskej republiky
môe poiada prísluný orgán èlenského tátu, aby
pokraèoval vo vymáhaní poh¾adávky na základe rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok. Ak sa dodatoène
zistí, e vymáhanie poh¾adávky na základe rozhodnutia, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok,
bolo neoprávnené, postupuje sa pod¾a § 14 ods. 2.
(13) Ak prísluný orgán Slovenskej republiky alebo
prísluný orgán èlenského tátu inicioval postup na
úèely dosiahnutia vzájomnej dohody24a) a ak výsledok
tohto postupu môe ma vplyv na poh¾adávku, v súvislosti s ktorou sa poiadalo o medzinárodnú pomoc pri
vymáhaní, vymáhanie poh¾adávky sa odloí19a) do
ukonèenia tohto postupu; to neplatí, ak mono dôvodne predpoklada, e dolo k spáchaniu podvodu alebo
e poh¾adávka nebude vymoite¾ná..
Poznámky pod èiarou k odkazom 17, 18, 19a, 22, 23,
24 a 24a znejú:

17) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
§ 61 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona è. 518/2005
Z. z.
Zákon è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 61 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona è. 518/2005
Z. z.
Zákon è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19a
) § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 95 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011
Z. z.
22
) § 57 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011
Z. z.
23
) § 59a zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona è. 466/2009
Z. z.
Èl. 232 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra
1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302,
19.10.1992) v platnom znení.
§ 156 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
24
) § 50, 55 a 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 91 zákona è. 563/2009 Z. z.
24a
) Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daòovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie
è. 238/2003 Z. z.)..

Poznámka pod èiarou k odkazu 21 sa vypúa.
31. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
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§ 9a
(1) Ak prísluný orgán Slovenskej republiky svoju
iados o vymáhanie poh¾adávky zmení alebo stiahne,
túto skutoènos bezodkladne oznámi príslunému orgánu èlenského tátu spolu s dôvodmi zmeny tejto iadosti alebo s dôvodmi stiahnutia tejto iadosti.
(2) Ak postupom pod¾a § 9 ods. 12 dôjde k zmene exekuèného titulu prísluného orgánu Slovenskej republiky, prísluný orgán Slovenskej republiky zale príslunému orgánu èlenského tátu zmenený jednotný
exekuèný titul.
(3) Ak prísluný orgán èlenského tátu oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky zmenu v iadosti o vymáhanie poh¾adávky a zale zmenený jednotný exekuèný titul, prísluný orgán Slovenskej
republiky vymáha poh¾adávku na základe zmeneného
exekuèného titulu, prièom opatrenia na vymáhanie poh¾adávky alebo predbené opatrenia, ktoré u boli prijaté prísluným orgánom Slovenskej republiky na základe jednotného exekuèného titulu, sa môu aj naïalej
uplatòova na základe zmeneného jednotného exekuèného titulu; to neplatí, ak zmenu iadosti spôsobila neplatnos exekuèného titulu èlenského tátu alebo jednotného exekuèného titulu..
32. V § 10 ods. 1 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami
ods. 4.
33. V § 10 ods. 2 písm. a) sa slová bodov 1 a 11 nahrádzajú slovami prvého a druhého bodu a v písmene
b) sa slová bodov 12 a 14 nahrádzajú slovami tretieho a piateho bodu.
34. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) § 56a zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona è. 518/2005
Z. z.
§ 81 a 82 zákona è. 563/2009 Z. z..

35. V § 11 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Prísluný orgán Slovenskej republiky zamietne
iados
a) pod¾a § 8, ak celková suma poh¾adávky je niia ako
1 500 eur,
b) pod¾a § 6 a 8 alebo § 10 aj, ak medzi dòom, keï sa
poh¾adávka stala splatnou pod¾a právneho predpisu
èlenského tátu, a dòom, keï iados prísluného
orgánu èlenského tátu bola doruèená príslunému
orgánu Slovenskej republiky, uplynulo viac ako pä
rokov.
(3) Ak bol v lehote pod¾a odseku 2 písm. b) proti exekuènému titulu èlenského tátu podaný opravný prostriedok alebo prísluný orgán èlenského tátu povolil
odklad platenia alebo platenie v splátkach, päroèná
lehota plynie znova odo dòa, od ktorého u nie je moné
poda opravný prostriedok alebo ktorý nasleduje po
uplynutí posledného dòa lehoty splatnosti; v tom prípade prísluný orgán Slovenskej republiky iados
pod¾a § 6 a 8 alebo § 10 prijme iba, ak neuplynulo viac
ako desa rokov od dátumu pôvodnej splatnosti poh¾adávky v príslunom èlenskom táte..
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 sa vypúa.
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36. § 11 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) O dôvodoch zamietnutia iadosti pod¾a odsekov 1 a 3 prísluný orgán Slovenskej republiky informuje prísluný orgán èlenského tátu..
37. Doterají text § 12 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Prísluný orgán Slovenskej republiky informuje
prísluný orgán èlenského tátu o skutoènostiach, ktoré majú vplyv na plynutie lehoty na vymáhanie poh¾adávky..
38. § 13 znie:
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venskej republiky informuje prísluný orgán èlenského
tátu, od ktorého boli informácie získané.
(3) Ak prísluný orgán èlenského tátu oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky zámer poskytnú tretiemu èlenskému tátu informáciu, ktorú získal
pri medzinárodnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávky od
prísluného orgánu Slovenskej republiky, môe prísluný orgán Slovenskej republiky namieta poskytnutie takejto informácie do desiatich dní odo dòa, keï mu
tento zámer prísluný orgán èlenského tátu oznámil..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.

§ 13
(1) iados pod¾a § 6 a 8 alebo § 10 a s òou súvisiace
písomnosti sa predkladajú v úradnom jazyku alebo
v jednom z úradných jazykov èlenského tátu, ktorého
prísluný orgán bol poiadaný o medzinárodnú pomoc
pri vymáhaní poh¾adávky, ak sa prísluný orgán Slovenskej republiky a prísluný orgán èlenského tátu
nedohodnú inak.
(2) Prísluný orgán Slovenskej republiky môe písomnosti, o ktorých doruèenie poiadal pod¾a § 7 prísluný orgán èlenského tátu, zasla v tátnom jazyku.
(3) Ak sú k iadosti pod¾a § 6 a 8 alebo § 10 priloené
originály písomností alebo osvedèené kópie písomností
súvisiace s poh¾adávkou alebo jej vymáhaním, môe
prísluný orgán Slovenskej republiky poiada prísluný orgán èlenského tátu o preklad týchto písomností
do tátneho jazyka alebo do iného jazyka, na ktorom sa
dohodli..
39. Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

27) Èl. 2 nariadenia (EÚ) è. 1189/2011..

40. V § 15 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak sa informácie získali pri priamej úèasti na medzinárodnej
pomoci pod¾a § 16a..
41. V § 15 ods. 2 sa za slovo zale vkladajú slová
alebo prijme.
42. V § 15 odsek 3 znie:
(3) Na elektronické doruèovanie sa pouije tandardný formulár, ktorého náleitosti ustanovuje osobitný predpis.28).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) Prílohy I a II nariadenia (EÚ) è. 1189/2011..

43. V § 16 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Ak prísluný orgán Slovenskej republiky zistí, e
informácie získané pod¾a tohto zákona od prísluného
orgánu èlenského tátu môu by uitoèné pre tretí
èlenský tát na úèely uplatnenia opatrení na vymáhanie poh¾adávky alebo predbených opatrení v súvislosti
s poh¾adávkami vymáhanými pod¾a tohto zákona,
môe tieto informácie poskytnú tretiemu èlenskému
tátu postupom ustanoveným týmto zákonom. O zámere poskytnú takéto informácie prísluný orgán Slo-

44. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
(1) Na úèel podpory medzinárodnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávky môe prísluný orgán Slovenskej republiky poiada prísluný orgán èlenského tátu, aby
za podmienok dohodnutých s prísluným orgánom
èlenského tátu poverený zamestnanec prísluného
orgánu Slovenskej republiky mohol
a) by prítomný pri úkonoch prísluného orgánu èlenského tátu,
b) poskytova pomoc zamestnancom prísluného orgánu èlenského tátu v rámci súdneho konania v príslunom èlenskom táte,
c) vykonáva ïalie úkony v súlade s dohodnutými
podmienkami.
(2) Na základe iadosti prísluného orgánu èlenského tátu dohodne prísluný orgán Slovenskej republiky podmienky, za ktorých môe poverený zamestnanec
prísluného orgánu èlenského tátu spolupracova
s prísluným orgánom Slovenskej republiky v rozsahu
pod¾a odseku 1.
(3) Zamestnanec prísluného orgánu èlenského tátu je povinný na úèely pod¾a odseku 2 preukáza sa poverením prísluného orgánu èlenského tátu, v ktorom
je uvedená jeho totonos a funkcia..
45. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo financií kadoroène predkladá Európskej komisii oznámenie, v ktorom uvedie informácie
o poète iadostí prijatých alebo zaslaných pod¾a § 6 a 8
alebo § 10, o výkach poh¾adávok a o vymoených sumách poh¾adávok, v súvislosti s ktorými sa poiadalo
o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní; na ten úèel sú
finanèné riadite¾stvo a prísluný orgán urèený ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka povinné
poskytnú ministerstvu financií tieto informácie..
46. V § 17 odsek 2 znie:
(2) Finanèné riadite¾stvo oznámi Európskej komisii,
ktoré orgány Slovenskej republiky sú oprávnené poskytova, poadova alebo prijíma medzinárodnú pomoc pri vymáhaní poh¾adávky a kontaktné údaje osoby, ktorá bude oprávnená dohodnú úhradu nákladov
pod¾a § 14 ods. 3; na tieto úèely oznámi ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka finanènému riadite¾stvu potrebné informácie..
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47. § 17 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak prísluný orgán Slovenskej republiky uzavrie dvojstrannú dohodu alebo viacstrannú dohodu
na úèel väèieho rozsahu vzájomnej medzinárodnej
pomoci pri vymáhaní poh¾adávky, bezodkladne o tom
informuje Európsku komisiu. Na takú pomoc sú prísluné orgány èlenských tátov oprávnené vyuíva
elektronické prostriedky komunikaènej siete Európskej únie CCN/CSI.27).
48. Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) Zákon è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

49. § 18 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak ide o vymáhanie poh¾adávky pod¾a medzinárodnej zmluvy, vykonate¾nos exekuèného titulu uznáva pod¾a osobitného predpisu19) prísluný súd..
50. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2012
(1) Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané
prísluným orgánom Slovenskej republiky pod¾a doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. decembra
2011 sa povaujú za právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané prísluným orgánom Slovenskej republiky pod¾a predpisu úèinného od 1. januára 2012.
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Èl. II
Zákon è. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci
a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. a) druhý bod znie:
2. právne záväzných aktov Európskej únie,2).
2. V § 2 písm. c) sa slová daòový orgán,4) alebo ním
urèený colný orgán,5) nahrádzajú slovami iný orgán
tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti
daní, poplatkov a colníctva..

Poznámka pod èiarou k odkazu 5 sa vypúa.
3. § 3 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) dane, ktoré sa uplatòujú v rámci Európskej únie pre
doèasný dovoz urèitých dopravných prostriedkov..
4. V § 4 ods. 1 sa slová daòový orgán alebo colný orgán nahrádzajú slovami iný orgán tátnej správy
v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
5. V § 4 ods. 2 sa slová daòový orgán alebo urèený
colný orgán nahrádzajú slovami iný orgán tátnej
správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 49a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona
è. 331/2011 Z. z..

7. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 11 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 672/2006 Z. z..

(2) Konania právoplatne neukonèené k 31. decembru 2011 sa dokonèia pod¾a predpisu úèinného od
1. januára 2012.

8. V § 16 sa slová akty Európskych spoloèenstiev a
nahrádzajú slovami záväzné akty.

(3) Exekuèný titul èlenského tátu pod¾a doterajieho predpisu v znení úèinnom do 31. decembra 2011 sa
povauje za jednotný exekuèný titul pod¾a predpisu
úèinného od 1. januára 2012..

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE.

51. V § 20 sa slová akty Európskych spoloèenstiev
a nahrádzajú slovami záväzné akty.
52. Názov prílohy znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE.
53. V prílohe prvý bod znie:
1. Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010
o vzájomnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ïalích opatrení
(Ú. v. EÚ L 84, 31. 3. 2010)..
54. Slová daòové riadite¾stvo vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami finanèné
riadite¾stvo v príslunom tvare. Slová ministerstvo
pôdohospodárstva vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v príslunom tvare.

9. Názov prílohy znie:

10. Príloha sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983
o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoloèenstva pre doèasný dovoz urèitých dopravných
prostriedkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 09/zv. 01, Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia panielska
a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu
o podmienkach pristúpenia Rakúska, védska
a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené
rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO
(Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)], Aktu o podmienkach
pristúpenia Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej
republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na
ktorých je zaloená Európska únia (Ú. v. EÚ
L 236, 23. 9. 2003), smernice Rady 2006/98/ES
z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12.
2006)..
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Èl. III

ktorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých
finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení nie-

Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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532
ZÁKON
z 21. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona è. 277/1998 Z. z., zákona è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z., zákona è. 94/2006 Z. z., zákona
è. 598/2006 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z. a zákona
è. 500/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa slová v ktorom zloil Ústavou Slovenskej republiky (ïalej len ústava) predpísaný s¾ub
nahrádzajú slovami zvolenia za poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky.
2. V § 2 ods. 1 druhej vete sa za slová poèas dvoch
mesiacov, ak vykonával mandát poslanca vkladajú
tieto slová: najmenej pä mesiacov a.

3. Za § 29g sa vkladá § 29h, ktorý znie:
§ 29h
(1) Poslancovi, prezidentovi, èlenovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu a generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2012 plat
a pauálne náhrady vo výke urèenej v roku 2011.
(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej pod¾a § 4a
ods. 1 druhej vety sú v roku 2012 rovnaké ako v roku
2011.
(3) V roku 2012 patrí tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem ve¾vyslanca, a vedúcemu ostatného
ústredného orgánu tátnej správy14) funkèný plat vo
výke urèenej v roku 2011.
(4) V roku 2012 sú platové pomery verejného ochrancu práv, pauálne náhrady a náhrady ïalích výdavkov
súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako
v roku 2011..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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533
ZÁKON
z 2. decembra 2011
o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená
s odòatím slobody alebo probaèné opatrenie na úèely doh¾adu v Európskej únii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej
republiky pri
a) odovzdaní rozhodnutia, ktorým sa ukladá trestná
sankcia alebo probaèné opatrenie, vydaného súdom
v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon v inom èlenskom táte Európskej únie (ïalej len èlenský tát) a
b) uznávaní a výkone rozhodnutia vydaného súdom
alebo iným prísluným orgánom èlenského tátu.
(2) Tento zákon sa pouije len vo vzahu k tomu èlenskému tátu, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku osobitný predpis.1)
§2
Vzah k medzinárodným zmluvám
(1) Bez vplyvu na ich pouitie vo vzahoch Slovenskej
republiky a tretími tátmi slovenské orgány pri postupe
pod¾a tohto zákona nepouijú vo vzahu k èlenskému
tátu uvedenému v § 1 ods. 2 prísluné ustanovenia
Európskeho dohovoru o doh¾ade nad podmieneène odsúdenými alebo podmieneène prepustenými páchate¾mi.2)
(2) Pouitie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a èlenským tátom, ktorá upravuje
doh¾ad nad podmieneène odsúdenými alebo podmieneène prepustenými páchate¾mi, je moné iba v rozsahu, v ktorom zjednoduuje alebo u¾ahèuje postup pod¾a tohto zákona.
§3
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) rozhodnutím právoplatné rozhodnutie vydané súdom alebo iným prísluným orgánom tátu pôvodu
v trestnom konaní, ktorým bolo rozhodnuté o
1

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

1. podmieneènom odklade výkonu trestu odòatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody za súèasného uloenia
probaèného doh¾adu alebo primeraných obmedzení alebo povinností pod¾a § 4 ods. 1 písm. c),
2. podmieneènom prepustení z výkonu trestu odòatia
slobody alebo ochranného opatrenia spojeného
s obmedzením osobnej slobody za súèasného
uloenia probaèného doh¾adu alebo primeraných
obmedzení alebo povinností pod¾a § 4 ods. 1 písm. c),
3. podmieneènom upustení od potrestania za súèasného uloenia probaèného doh¾adu alebo primeraných obmedzení alebo povinností pod¾a § 4
ods. 1 písm. c),
4. uloení trestu alebo ochranného opatrenia nespojeného s odòatím osobnej slobody, ak je
zaloené na niektorom z obmedzení alebo povinností pod¾a § 4 ods. 1 písm. c),
trestnou sankciou trest nespojený s odòatím slobody
alebo ochranné opatrenie nespojené s odòatím slobody,
probaèným opatrením probaèný doh¾ad, primerané
obmedzenia a povinnosti alebo výchovné povinnosti
a obmedzenia,
tátom pôvodu èlenský tát, v ktorom bolo vydané
rozhodnutie, ktoré má by uznané a vykonané vo vykonávajúcom táte,
vykonávajúcim tátom èlenský tát, v ktorom sa má
uzna a vykona rozhodnutie vydané v táte pôvodu,
justièným orgánom tátu pôvodu súd alebo iný prísluný orgán s právomocou vyda rozhodnutie pod¾a
právneho poriadku tátu pôvodu,
vykonávajúcim justièným orgánom súd vykonávajúceho tátu, ktorý má právomoc rozhodnú o uznaní
a výkone rozhodnutia pod¾a právneho poriadku vykonávajúceho tátu,
obvyklým pobytom trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
Rozsah pôsobnosti
§4

(1) Rozhodnutie mono v Slovenskej republike uzna
a vykona, ak
a) skutok, pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným èinom aj pod¾a právneho poriadku Slovenskej
republiky, ak odseky 2 a 4 neustanovujú inak,

) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probaèné
rozhodnutia na úèely doh¾adu nad probaènými opatreniami a alternatívnymi sankciami (Ú. v. EÚ L 337, 16. 12. 2008) v platnom znení.
2
) Európsky dohovor o doh¾ade nad podmieneène odsúdenými alebo podmieneène prepustenými páchate¾mi (oznámenie è. 412/2003
Z. z.)

Strana 4326

Zbierka zákonov è. 533/2011

b) odsúdený má na území Slovenskej republiky obvyklý
pobyt a zdruje sa na území Slovenskej republiky alebo sa zamý¾a vráti na územie Slovenskej republiky,
c) ukladá trestnú sankciu alebo probaèné opatrenie,
ktorých povaha spoèíva v
1. povinnosti odsúdeného informova urèený orgán
o akejko¾vek zmene pobytu alebo pracoviska,
2. zákaze vstupu do urèenej lokality, miesta alebo
urèitej oblasti v táte pôvodu alebo vo vykonávajúcom táte,
3. povinnosti, ktorá obsahuje obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho tátu,
4. pokynoch týkajúcich sa správania, pobytu,
vzdelávania a odbornej prípravy, trávenia vo¾ného èasu alebo obsahujúcich obmedzenia alebo
podmienky, ktoré sa týkajú výkonu povolania,
5. povinnosti podáva v urèenom èase správy urèenému orgánu,
6. povinnosti vyhýba sa kontaktu s urèenými osobami,
7. povinnosti vyhýba sa kontaktu s urèenými
predmetmi, ktoré odsúdený pouil alebo môe
poui na úèely spáchania trestného èinu,
8. povinnosti nahradi kodu spôsobenú trestným
èinom,
9. povinnosti vykonáva verejnoprospené práce,
10. povinnosti spolupracova s probaèným úradníkom, alebo
11. povinnosti podrobi sa lieèeniu alebo lieèbe závislosti.
(2) Ak sa iada o uznanie a výkon rozhodnutia pre
trestný èin, za ktorý mono v táte pôvodu uloi trest
odòatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky a ktorý je v osvedèení o vydaní rozhodnutia (ïalej len osvedèenie) oznaèený justièným orgánom
tátu pôvodu priradením k jednej alebo k viacerým kategóriám trestných èinov uvedených v odseku 3, súd neskúma, èi ide o èin trestný pod¾a právneho poriadku
Slovenskej republiky.
(3) Kategóriami trestných èinov pod¾a odseku 2 sa
rozumejú
a) úèas na zloèinnom spolèení,
b) terorizmus,
c) obchodovanie s ¾uïmi,
d) sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia,
e) nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f) nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom
a výbuninami,
g) korupcia,
h) podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných
záujmov Európskej únie pod¾a Dohovoru o ochrane
finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev
z 26. júla 1995,3)
i) legalizácia príjmov z trestnej èinnosti,
j) falovanie a pozmeòovanie meny,
k) poèítaèová kriminalita,
l) trestné èiny proti ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s exemplármi druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín alebo jedincami chránených ivoèíchov a rastlín,
3
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m) u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia tátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n) vrada, závané ublíenie na zdraví,
o) nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami,
p) únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q) rasizmus a xenofóbia,
r) organizovaná alebo ozbrojená lúpe,
s) nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi
vrátane staroitností a umeleckých diel,
t) podvodné konanie,
u) vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie,
v) falovanie a pirátstvo výrobkov,
w) falovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x) falovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov,
y) nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami
a ïalími prostriedkami na podporu rastu,
z) nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
aa) obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
ab) znásilnenie,
ac) podpa¾aèstvo,
ad) trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
ae) nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
af) sabotá.
(4) Pre priradenie trestného èinu k niektorej z kategórií trestných èinov uvedených v odseku 3 sa nevyaduje,
aby sa pomenovanie alebo znaky trestného èinu pod¾a
právneho poriadku tátu pôvodu a Slovenskej republiky
zhodovali.
§5
Súd pri overovaní skutoèností pod¾a § 4 vychádza
z údajov uvedených v osvedèení, a ak je to potrebné, aj
z dodatoèných informácií poskytnutých justièným orgánom tátu pôvodu na základe iadosti súdu alebo na
základe vlastného zistenia.
DRUHÁ ÈAS
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO
JUSTIÈNÝCH ORGÁNOV TÁTU PÔVODU
§6
Odovzdanie výkonu rozhodnutia
(1) Súd môe odovzda výkon rozhodnutia do iného
èlenského tátu, ktorým rozhodol o
a) podmieneènom prepustení z výkonu trestu odòatia
slobody za súèasného nariadenia probaèného doh¾adu alebo uloenia primeraných obmedzení alebo
povinností,
b) nariadení probaèného doh¾adu alebo uloení primeraných obmedzení alebo povinností podmieneène
odsúdenému,

) Dohovor o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (oznámenie è. 703/2004 Z. z.) a Druhý protokol k Dohovoru o ochrane
finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev (oznámenie è. 164/2009 Z. z.).
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c) podmieneènom upustení od potrestania za súèasného nariadenia probaèného doh¾adu alebo uloenia
primeraných obmedzení alebo povinností,
d) uloení trestu domáceho väzenia,
e) uloení trestu povinnej práce,
f) uloení trestu zákazu èinnosti,
g) uloení trestu zákazu pobytu,
h) uloení ochranného doh¾adu alebo
i) uloení ochranného lieèenia formou ambulantného
lieèenia.
(2) Súd môe odovzda výkon rozhodnutia pod¾a odseku 1 písm. a) a c) do iného èlenského tátu, len ak
ukladá probaèné opatrenia uvedené v § 4 ods. 1
písm. c) alebo iné probaèné opatrenia, o ktorých èlenský tát oznámil, e nad nimi mono na jeho území vykona doh¾ad alebo inak zaisti ich kontrolu.
(3) Na zabezpeèenie výkonu rozhodnutia súd, ktorý
také rozhodnutie vydal, zale rovnopis tohto rozhodnutia
s riadne vyplneným osvedèením, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 1, vykonávajúcemu justiènému orgánu na úèel
odovzdania jeho výkonu do èlenského tátu, v ktorom má
odsúdený obvyklý pobyt a na území ktorého sa odsúdený
zdriava, alebo ak z okolnosti vyplýva, e sa zamý¾a vráti
na jeho územie. Kópiu rozhodnutia a osvedèenia zale súd
aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo). Na iados odsúdeného mono výkon
rozhodnutia odovzda aj do iného èlenského tátu, ako je
uvedený v prvej vete, ak s tým vykonávajúci justièný orgán
tohto èlenského tátu súhlasí. Výkon rozhodnutia mono
súèasne odovzda len do jedného èlenského tátu.
(4) Súd spolu s rozhodnutím pod¾a odseku 1 písm. a)
a h) zale súèasne rozhodnutie, ktorým bol odsúdenému uloený nepodmieneèný trest odòatia slobody,
z ktorého výkonu bol prepustený.
(5) Súd môe súèasne so zaslaním rozhodnutia a osvedèenia pod¾a odseku 3 poiada vykonávajúci justièný orgán
o oznámenie hornej hranice trestnej sadzby trestu odòatia
slobody pre trestný èin, ktorý je predmetom rozhodnutia
a ktorý mono uloi odsúdenému v prípade nesplnenia
uloenej trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia pod¾a právneho poriadku vykonávajúceho tátu.
(6) Na úèely postupu pod¾a odseku 3 súd zabezpeèí
preklad4) osvedèenia do jazyka pod¾a § 18.
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§8
Dôvody pokraèovania v konaní
(1) Po uznaní a zaèatí výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom táte mono výkon tohto rozhodnutia na
území Slovenskej republiky nariadi alebo v jeho výkone pokraèova, len ak
a) súd rozhodol o spävzatí odovzdania výkonu rozhodnutia pod¾a § 7,
b) ide o prípad, na ktorý sa vzahuje vyhlásenie èlenského tátu, e nebude zaisova výkon nepodmieneèného trestu odòatia slobody alebo ochranného
opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody
pri nesplnení uloenej trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia, alebo
c) vykonávajúci justièný orgán postúpil výkon rozhodnutia spä do Slovenskej republiky z dôvodu, e odsúdený u nemá obvyklý pobyt na území vykonávajúceho tátu, alebo ak odsúdený z jeho územia uiel.
(2) Súd môe poiada vykonávajúci justièný orgán
o odovzdanie výkonu rozhodnutia spä do Slovenskej
republiky, ak sa voèi odsúdenému zaène nové trestné
konanie na území Slovenskej republiky.
(3) Súd, ktorý vydal rozhodnutie, je z dôvodov pod¾a odsekov 1 a 2 prísluný na jeho výkon v rozsahu, v ktorom
nebolo vykonané vykonávajúcim justièným orgánom.
(4) O postupe pod¾a odsekov 1 a 2 súd informuje ministerstvo.
(5) Ak dolo z dôvodov pod¾a odseku 1 písm. c) alebo
odseku 2 k odovzdaniu právomoci nad výkonom uznaného rozhodnutia spä slovenským orgánom ako justièným orgánom tátu pôvodu, zoh¾adnia tieto orgány
dåku trvania a mieru dodriavania probaèných opatrení alebo trestnej sankcie vo vykonávajúcom táte, ako
aj následné rozhodnutia vydané vykonávajúcim justièným orgánom, najmä rozhodnutia o premene trestnej
sankcie alebo probaèného opatrenia v prípade ich neplnenia na trest odòatia slobody, rozhodnutia o podmieneènom upustení od výkonu zvyku trestnej sankcie
alebo probaèného opatrenia, rozhodnutia o upustení
od výkonu trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia alebo ich zvyku, rozhodnutia o zmene spôsobu výkonu trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia.

§7

§9

Spävzatie odovzdania výkonu rozhodnutia

Poskytovanie informácií vykonávajúcemu tátu

(1) Súd môe rozhodnú o spävzatí odovzdania výkonu rozhodnutia v lehote 10 dní od doruèenia informácie pod¾a § 6 ods. 5, ak nepovauje najvyiu monú
výmeru nepodmieneèného trestu odòatia slobody za
dostatoènú z h¾adiska naplnenia úèelu uloenej trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia. Rovnako
môe súd postupova aj vtedy, ak v súlade s právnym
poriadkom vykonávajúceho tátu upravenú trestnú
sankciu alebo probaèné opatrenie nepovauje za dostatoèné z h¾adiska naplnenia jeho úèelu.

(1) Súd bezodkladne informuje vykonávajúci justièný orgán a ministerstvo o
a) skutoènosti, e odsúdenému bola v Slovenskej republike udelená milos alebo amnestia, alebo o inom
rozhodnutí, opatrení èi inej skutoènosti, v dôsledku
ktorej sa odovzdané rozhodnutie stalo úplne alebo
èiastoène nevykonate¾ným,
b) vetkých skutoènostiach, ktoré by mohli vies
k zmene uloenej trestnej sankcie alebo probaèného
opatrenia alebo k nariadeniu výkonu nepodmieneèného trestu odòatia slobody.

(2) O postupe pod¾a odseku 1 súd informuje ministerstvo.
4

) § 20 a 25 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) V prípadoch, na ktoré sa vzahuje vyhlásenie
èlenského tátu, e nebude zaisova výkon nepodmieneèného trestu odòatia slobody alebo ochranného
opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody
v prípade poruenia uloenej trestnej sankcie alebo
probaèného opatrenia, súd namiesto skutoèností, ktoré by mohli vies k nariadeniu výkonu nepodmieneèného trestu odòatia slobody alebo ochranného opatrenia
spojeného s obmedzením osobnej slobody, informuje
vykonávajúci justièný orgán o nariadení výkonu trestu
odòatia slobody alebo o zmene ochranného lieèenia na
ústavnú formu pod¾a právneho poriadku Slovenskej
republiky.
(3) Na iados vykonávajúceho justièného orgánu súd
poskytne dodatoèné informácie potrebné na úèely uznania a výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom táte.
TRETIA ÈAS
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO
VYKONÁVAJÚCICH JUSTIÈNÝCH ORGÁNOV
§ 10
Príslunos
(1) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia vydaného justièným orgánom tátu pôvodu je prísluný okresný
súd, v ktorého obvode má odsúdený obvyklý pobyt.
(2) Súd prísluný pod¾a odseku 1 rozhoduje o vetkých súvisiacich otázkach vykonávacieho konania.
(3) Ak je rozhodnutie a osvedèenie doruèené justièným orgánom tátu pôvodu súdu, ktorý nie je prísluný na jeho uznanie a výkon, súd postúpi vec bezodkladne súdu príslunému pod¾a odseku 1, o èom
informuje justièný orgán tátu pôvodu. Ak nie je
zaloená právomoc slovenských súdov na uznanie
a výkon rozhodnutia pod¾a tohto zákona, súd vráti
rozhodnutie s osvedèením justiènému orgánu tátu
pôvodu bez vybavenia.
(4) Súd pod¾a odseku 1 je prísluný aj na vydanie súhlasu s odovzdaním výkonu rozhodnutia do iného èlenského tátu, ak ho o to justièný orgán tátu pôvodu
poiada. Tento súhlas mono vyda, len ak odovzdanie
výkonu rozhodnutia u¾ahèí nápravu odsúdeného;
o udelení súhlasu súd informuje ministerstvo.
§ 11
Rozhodnutie súdu
(1) Súd rozhodne o tom, èi sa rozhodnutie uzná a vykoná na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení
prokurátora. Súd rozhoduje rozsudkom.
(2) Súd vydá rozhodnutie pod¾a odseku 1 do 60 dní
od doruèenia rozhodnutia a osvedèenia; do tejto lehoty
sa nezapoèítava doba, poèas ktorej súd zabezpeèuje
dodatoèné informácie od justièného orgánu tátu pôvodu, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutie o uznaní a vý5

) § 8 Trestného poriadku.
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kone vrátane doplnenia osvedèenia, ak osvedèenie nie
je úplné, alebo zjavne nezodpovedá rozhodnutiu.
(3) Nedodranie lehoty pod¾a odseku 2 je súd povinný
bez mekania oznámi justiènému orgánu tátu pôvodu vrátane dôvodov nedodrania tejto lehoty; súèasne
mu oznámi novú lehotu, v ktorej oèakáva vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 1.
(4) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 sa doruèuje odsúdenému, prokurátorovi a obhajcovi, ak bol obhajca zvolený.
(5) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 je prípustné odvolanie, ktoré môe poda odsúdený alebo prokurátor.
(6) Odvolanie má odkladný úèinok.
§ 12
Dôvody odmietnutia
(1) Súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, ak
a) voèi tej istej osobe pre ten istý skutok u bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom alebo ak súd
má informáciu, e konanie vedené v niektorom èlenskom táte proti tej istej osobe pre ten istý skutok sa
právoplatne skonèilo odsudzujúcim rozsudkom,
ktorý bol u vykonaný, v súèasnosti sa vykonáva,
alebo u nemôe by vykonaný pod¾a právnych predpisov tátu, v ktorom bol vynesený,
b) skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie, nie je
trestným èinom pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky a nejde o konanie pod¾a § 4 ods. 2 a 3;
vo vzahu k daniam, poplatkom, clám alebo k mene
nie je moné odmietnu výkon rozhodnutia iba preto, e právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje rovnaký druh daní alebo ciel alebo neobsahuje
rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov,
ciel alebo meny ako právny poriadok tátu pôvodu,
c) osoba, voèi ktorej rozhodnutie smeruje, je vyòatá
z pôsobnosti orgánov èinných v trestnom konaní
a súdu,5)
d) osoba, voèi ktorej rozhodnutie smeruje, nie je pod¾a
právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu
jej veku trestne zodpovedná za konanie, pre ktoré
bolo vydané rozhodnutie,
e) výkon rozhodnutia je pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky premlèaný a na stíhanie trestného èinu je daná právomoc slovenských orgánov pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky,
f) osoba, voèi ktorej rozhodnutie smeruje, nemá na
území Slovenskej republiky obvyklý pobyt a nezdriava sa na území Slovenskej republiky, alebo
z okolnosti vyplýva, e sa nezamý¾a vráti na územie Slovenskej republiky, alebo ak èlenský tát obvyklého pobytu odsúdeného nesúhlasí s odovzdaním výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky,
g) dåka výkonu trestnej sankcie alebo probaèného
opatrenia je kratia ako es mesiacov,
h) rozhodnutie zjavne nezodpovedá vydanému osvedèeniu alebo ak vydané osvedèenie je neúplné, nie je
priloený preklad pod¾a § 18, alebo ak neobsahuje
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vetky údaje potrebné na vydanie rozhodnutia o uznaní
a výkone a nebolo riadne doplnené na základe iadosti súdu v urèenej lehote,
i) z osvedèenia vyplýva, e dotknutá osoba sa osobne
nezúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, okrem prípadov, keï sa v osvedèení uvádza, e dotknutá osoba v súlade s procesnými poiadavkami právneho poriadku tátu pôvodu
1. bola vèas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami doruèili informácie o termíne a mieste konania takým
spôsobom, e bolo jednoznaène preukázané, e si
bola vedomá plánovaného konania, a informovaná o tom, e justièný orgán tátu pôvodu môe
vyda rozhodnutie, ak sa nezúèastní konania,
2. vedomá si plánovaného konania splnomocnila
právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou alebo ustanovený tátom, aby ju
obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju
v konaní obhajoval alebo
3. po tom, ako sa jej doruèilo rozhodnutie a bola výslovne pouèená o práve na opravný prostriedok,
na ktorom má dotknutá osoba právo zúèastni sa
a ktorý umoní opätovné preskúmanie samotnej
veci vrátane nových dôkazov a ktorý môe vies
k zrueniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, výslovne uviedla, e proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok alebo nepodala opravný prostriedok v rámci príslunej lehoty,
j) uloená trestná sankcia alebo probaèné opatrenie
zahàòajú také opatrenia zdravotnej starostlivosti
alebo také opatrenia zo sociálnej oblasti, ktoré
nemono vzh¾adom na právny poriadok Slovenskej
republiky, na systém zdravotníctva alebo na sociálny systém v Slovenskej republike vykona, alebo
k) nejde o trestnú sankciu alebo probaèné opatrenie
pod¾a § 4 ods. 1 písm. c).
(2) Súd môe rozhodnú o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, ak sa rozhodnutie týka skutkov,
ktoré sa pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky povaujú za spáchané èiastoène alebo v celom rozsahu na území Slovenskej republiky, prièom zoh¾adní
najmä okolnosti spáchania skutku.
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(2) Ak sa rozhodnutím uloila trestná sankcia alebo
probaèné opatrenie vrátane trestu, ktorý mono odsúdenému uloi v prípade ich neplnenia, ktoré nie sú
zluèite¾né s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
súd rozhodnutím pod¾a odseku 1 nahradí trestnú
sankciu alebo probaèné opatrenie takým druhom
trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia, ktoré by
mohol uloi, ak by v konaní o spáchanom trestnom
èine rozhodoval; pritom dbá o to, aby takto uloená
trestná sankcia alebo probaèné opatrenie nezhorili
postavenie odsúdeného a v èo najväèej miere zodpovedali pôvodne uloenej trestnej sankcii alebo probaènému opatreniu.
(3) Ak sa rozhodnutím uloila trestná sankcia alebo
probaèné opatrenie v trvaní, ktoré nie je zluèite¾né
s právnym poriadkom Slovenskej republiky, súd rozhodnutím pod¾a odseku 1 trvanie trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia primerane upraví. Takto
upravená dåka trvania trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia nesmie by kratia ako najdlhie trvanie ustanovené pre rovnaké trestné èiny pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky.
(4) Súd nesmie pod¾a odsekov 1 a 3 uloi prísnejiu
trestnú sankciu alebo probaèné opatrenie, ako boli
uloené v rozhodnutí.
§ 14
(1) Súd, ktorý rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, je oprávnený prija vetky následné rozhodnutia,
najmä
a) premeni trestnú sankciu alebo probaèné opatrenie
v prípade ich neplnenia na trest odòatia slobody,
b) podmieneène upusti od výkonu zvyku trestnej
sankcie alebo probaèného opatrenia,
c) upusti od výkonu trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia alebo ich zvyku, alebo
d) zmeni spôsob výkonu trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia; ustanovenie § 13 ods. 4 tým nie
je dotknuté.
(2) Ak sa rozhodnutím uloila povinnos nahradi
kodu, súd môe poadova od odsúdeného preukázanie splnenia tejto povinnosti.

(3) Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu
rozhodnutia pod¾a odseku 1 písm. a), f) a j) a odseku 2,
súd pred prijatím takého rozhodnutia poiada justièný
orgán tátu pôvodu o stanovisko, a ak je to potrebné, aj
o bezodkladné zaslanie dodatoèných informácií nevyhnutných pre svoje rozhodnutie. Súd môe poiada justièný orgán tátu pôvodu o stanovisko aj v prípade, ak
ide o iný dôvod odmietnutia pod¾a odseku 1.

(3) Súd nevykoná rozhodnutie, alebo od výkonu
uznaného rozhodnutia upustí, ak bola odsúdenému
v Slovenskej republike udelená amnestia alebo milos
alebo ak ho justièný orgán tátu pôvodu informoval, e
v táte pôvodu bola udelená amnestia, milos alebo vydané iné rozhodnutie, opatrenie alebo skutoènos,
v dôsledku ktorých sa také rozhodnutie stalo nevykonate¾ným.

Uznanie a výkon

§ 15

§ 13

(1) Ak odsúdený ujde z územia Slovenskej republiky,
alebo u nemá obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, súd môe postúpi právomoc nad výkonom
uznaného rozhodnutia vrátane vydávania následných
rozhodnutí spä justiènému orgánu tátu pôvodu. Súd
môe postúpi právomoc nad výkonom uznaného roz-

(1) Ak nie je dôvod na odmietnutie uznania a výkonu
rozhodnutia pod¾a § 12, súd rozhodne o uznaní takého
rozhodnutia a súèasne rozhodne, e sa také rozhodnutie vykoná.
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hodnutia spä justiènému orgánu tátu pôvodu aj
v prípade, ak o to justièný orgán tátu pôvodu poiada
z dôvodu, e proti odsúdenému sa v tomto táte vedie
iné trestné konanie.
(2) Ak dolo k postúpeniu právomoci nad výkonom
uznaného rozhodnutia pod¾a odseku 1, súd prijme
bezodkladne opatrenia smerujúce k upusteniu od výkonu uznaného rozhodnutia na území Slovenskej republiky.
§ 16
Informaèná povinnos
(1) Súd bezodkladne informuje justièný orgán tátu
pôvodu a ministerstvo o
a) odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia z dôvodov pod¾a § 12 vrátane uvedenia dôvodu odmietnutia,
b) uznaní rozhodnutia pod¾a § 13 ods. 1,
c) premene trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia pod¾a § 13 ods. 2 vrátane odôvodnenia takého
postupu,
d) úprave trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia
pod¾a § 13 ods. 3 vrátane odôvodnenia takého postupu,
e) skutoènostiach, ktoré môu vies k vydaniu následného rozhodnutia pod¾a § 14 ods. 1,
f) prijatí následných rozhodnutí pod¾a § 14 ods. 1,
g) vykonaní rozhodnutia,
h) nevykonaní rozhodnutia alebo o upustení od jeho
výkonu pod¾a § 14 ods. 3,
i) ïalích významných skutoènostiach, ktoré majú
alebo môu ma vplyv na konanie o uznaní a výkone
rozhodnutia, najmä o tom, e po doruèení rozhodnutia a osvedèenia nemono odsúdeného na území Slovenskej republiky nájs.
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pod podmienkou umoòujúcou posúdi ich hodnovernos. Ak to súd pre overenie hodnovernosti osvedèenia,
rozhodnutia a ostatných písomnosti povauje za potrebné, poiada justièný orgán èlenského tátu o zaslanie originálov.
§ 18
Preklady
(1) Osvedèenie sa zasiela vykonávajúcemu justiènému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho tátu
alebo v jednom z úradných jazykov tohto tátu; ak vykonávajúci tát svojím vyhlásením umonil prijatie
osvedèenia aj v inom jazyku, mono vyhotovi preklad
aj do iného jazyka.
(2) Osvedèenie adresované orgánom Slovenskej republiky mono na ïalie konanie prija, ak je vyhotovené v tátnom jazyku.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia
vo vzahu k èlenským tátom, v ktorých je pouitie jazykov pri vzájomnom styku orgánov v konaní pod¾a tohto
zákona upravené na základe vzájomnosti vyhlásenej
ministerstvom.
(4) Preklad rozhodnutia a ostatných písomností sa
nevyaduje.
§ 19
Náklady
Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu v konaní
pod¾a tohto zákona, sú nákladmi Slovenskej republiky
a uhradí ich orgán, ktorému vznikli.
§ 20

(2) Súd na iados justièného orgánu tátu pôvodu
oznámi tomuto orgánu hornú hranicu trestnej sadzby
pre trestný èin, ktorý je predmetom rozhodnutia a ktorý mono uloi odsúdenému v prípade poruenia
uloenej trestnej sankcie alebo probaèného opatrenia
pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky.

Na preskúmanie správnosti a zákonnosti rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike sú prísluné súdy
Slovenskej republiky.

TVRTÁ ÈAS

§ 21

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

Poskytovanie súèinnosti a informácií

§ 17
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1) Súd v konaní pod¾a tohto zákona komunikuje
s justiènými orgánmi èlenských tátov priamo. Na zistenie prísluného vykonávajúceho justièného orgánu
mono poiada o súèinnos ministerstvo alebo poui
kontaktné body Európskej justiènej siete.
(2) Osvedèenie, rozhodnutie a ostatné písomnosti
mono zasiela do èlenského tátu alebo prijíma
z èlenského tátu potou alebo inou bezpeènou formou, ktorá umoòuje vyhotovenie písomného znenia

Preskúmanie rozhodnutia

Ministerstvo poskytuje na základe iadosti súdu
alebo prísluného orgánu èlenského tátu potrebnú
súèinnos pri postupe pod¾a tohto zákona, a to najmä
pri zisovaní potrebných informácií týkajúcich sa urèenia príslunosti alebo pri overovaní podmienok
ustanovených právnym poriadkom èlenského tátu
alebo Slovenskej republiky pre uznanie a výkon rozhodnutí.
§ 22
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pod¾a
tohto zákona sa pouije Trestný poriadok.
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§ 23
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzne akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 24
Prechodné ustanovenie
Ak tát pôvodu poiadal o výkon rozhodnutia pred
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nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, postupuje sa
pod¾a doterajích predpisov.
§ 25
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 533/2011 Z. z.

OSVEDÈENIE
pod¾a èl. 6 Rámcového rozhodnutia Rady 2008/947/SVV o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na
rozsudky a probaèné rozhodnutia na úèely doh¾adu nad probaènými opatreniami a alternatívnymi sankciami

a) tát pôvodu: ..........................................................................................................................................
Vykonávajúci tát: .................................................................................................................................
b) Súd, ktorý vydal rozsudok ukladajúci podmieneèný trest, podmieneèné odsúdenie alebo alternatívnu sankciu:
Úradný názov: .......................................................................................................................................
Uveïte, èi dodatoèné informácie o rozsudku mono získa od:
súdu vyieho stupòa
ústredného orgánu; ak zakrtnete túto poloku, uveïte úradný názov tohto ústredného orgánu
iného prísluného orgánu; ak zakrtnete túto poloku, uveïte úradný názov tohto orgánu:
Kontaktné údaje súdu/ústredného orgánu/iného prísluného orgánu
Adresa: ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Èíslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ...............................................
Èíslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ....................................................
Údaje osoby (osôb), ktorú(-é) mono kontaktova
Priezvisko: ..............................................................................................................................................
Meno (mená): ..........................................................................................................................................
Pracovná pozícia (titul/funkcia): ..............................................................................................................
Èíslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ...............................................
Èíslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): .....................................................
E-mailová adresa (ak je k dispozícii): ........................................................................................................
Jazyky, v ktorých je moné komunikova s orgánom tátu pôvodu ............................................................
................................................................................................................................................................
c) Orgán, ktorý vydal probaèné rozhodnutie (ak je to vhodné)
Úradný názov: .........................................................................................................................................
Uveïte, èi dodatoèné informácie o probaènom rozhodnutí mono získa od
súdu uvedeného vyie:
ústredného orgánu; ak zakrtnete túto poloku, uveïte úradný názov tohto ústredného orgánu, ak tento
údaj u nie je uvedený v písmene b):
iného prísluného orgánu; ak zakrtnete túto poloku, uveïte úradný názov tohto orgánu:
Kontaktné údaje orgánu, ústredného orgánu alebo iného prísluného orgánu, ak tento údaj u nie je
uvedený v písmene b)
Adresa: ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Èíslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ..............................................
Èíslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ....................................................
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Údaje osoby (osôb), ktorú(-é) mono kontaktova
Priezvisko: ..............................................................................................................................................
Meno (mená): ..........................................................................................................................................
Pracovná pozícia (titul/funkcia): ..............................................................................................................
Èíslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ...............................................
Èíslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): .....................................................
E-mailová adresa (ak je k dispozícii): .........................................................................................................
Jazyky, v ktorých je moné komunikova s orgánom tátu pôvodu .............................................................
.................................................................................................................................................................
d) Prísluný orgán zodpovedný za doh¾ad nad probaènými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami
Orgán, ktorý je v táte pôvodu prísluný pre doh¾ad nad probaènými opatreniami alebo alternatívnymi
sankciami:
súd/orgán uvedený v písmene b)
orgán uvedený v písmene c)
iný orgán (uveïte úradný názov):
Uveïte, ktorý orgán mono kontaktova kvôli získaniu dodatoèných informácií na úèely doh¾adu nad
probaènými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami:
orgán uvedený vyie
ústredný orgán; ak zakrtnete túto poloku, uveïte úradný názov tohto ústredného orgánu, ak
tento údaj u nie je uvedený v písmene b) alebo c):
iný orgán (uveïte úradný názov):
Kontaktné údaje orgánu alebo ústredného orgánu, ak tento údaj u nie je uvedený v písmene b) alebo c)
Adresa: ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Èíslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ...............................................
Èíslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ....................................................
Údaje osoby (osôb), ktorú(-é) mono kontaktova
Priezvisko: ...............................................................................................................................................
Meno (mená): ...........................................................................................................................................
Pracovná pozícia (titul/funkcia): ...............................................................................................................
Èíslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ...............................................
Èíslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie èíslo oblasti/mesta): ....................................................
E-mailová adresa (ak je k dispozícii): ........................................................................................................
Jazyky, v ktorých je moné komunikova s orgánom tátu pôvodu ............................................................
................................................................................................................................................................
e) Informácie o fyzickej osobe, pre ktorú sa vydal rozsudok a prípadné probaèné rozhodnutie
Priezvisko: .............................................................................................................................................
Meno (mená): .........................................................................................................................................
Rodné priezvisko, ak je známe: ...............................................................................................................
Prezývky, ak sú známe: ..........................................................................................................................
Pohlavie: ................................................................................................................................................
tátna príslunos: .................................................................................................................................
Rodné èíslo alebo èíslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii): ................................................................
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Dátum narodenia: .................................................................................................................................
Miesto narodenia: .................................................................................................................................
Posledné známe adresy/miesta pobytu:
 v táte pôvodu: ..................................................................................................................................
 vo vykonávajúcom táte: ....................................................................................................................
 inde: .................................................................................................................................................
Jazyk(-y), ktorému(-ým) osoba rozumie (ak je to známe): .......................................................................
Ak sú dostupné, uveïte tieto informácie:
 Druh a èíslo identifikaèného(-ých) dokladu(-ov) odsúdeného (obèiansky preukaz, pas):
.........................................................................................................................................................
 Druh a èíslo povolenia na pobyt odsúdeného vo vykonávajúcom táte:
..........................................................................................................................................................
f) Informácie o èlenskom táte, ktorému sa zasiela rozsudok a prípadné probaèné rozhodnutie spolu s osvedèením
Rozsudok a prípadné probaèné rozhodnutie spolu s osvedèením sa zasielajú vykonávajúcemu tátu uvedenému
v písmene a) z týchto dôvodov:
odsúdený má vo vykonávajúcom táte svoje legálne a obvyklé bydlisko a vrátil sa alebo sa chce vráti do
tohto tátu
odsúdený sa presahoval alebo má v úmysle sa presahova do vykonávajúceho tátu z týchto dôvodov
(zakrtnite prísluné poloky):
odsúdený dostal pracovnú ponuku vo vykonávajúcom táte;
odsúdený je rodinným prísluníkom osoby, ktorá má vo vykonávajúcom táte legálne a obvyklé bydlisko;
odsúdený má v úmysle tudova alebo sa odborne pripravova vo vykonávajúcom táte;
iný dôvod (uveïte): ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
g) Údaje o rozsudku a prípadnom probaènom rozhodnutí
Rozsudok bol vydaný (dátum: DD/MM/RRRR): ............................................................................................
Prípadné probaèné rozhodnutie bolo vydané (dátum: DD/MM/RRRR): ..........................................................
Rozsudok sa stal koneèným (dátum: DD/MM/RRRR): ..................................................................................
Prípadné probaèné rozhodnutie sa stalo koneèným (dátum: DD/MM/RRRR): ................................................
Výkon rozsudku sa zaèal (ak sa líi odo dòa, keï sa rozsudok stal koneèným)
(dátum: DD/MM/RRRR): ............................................................................................................................
Výkon prípadného probaèného rozhodnutia sa zaèal (ak sa líi odo dòa, keï sa probaèné rozhodnutie
stalo koneèným) (dátum: DD/MM/RRRR): ...................................................................................................
Spisová znaèka rozsudku (ak je k dispozícii): ...............................................................................................
1. Rozsudok celkovo zahàòa: ..... trestných èinov.
Zhrnutie faktov a opis okolností, za akých bol (boli) spáchaný(-é) trestný èin (trestné èiny), vrátane èasu
a miesta spáchania trestného èinu a povahy úèasti odsúdeného na òom: .........................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Povaha a právna klasifikácia trestného èinu (trestných èinov) a prísluné zákonné ustanovenia, na základe
ktorých bol vydaný rozsudok: .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Ak trestný èin (trestné èiny) uvedený (uvedené) v bode 1 zodpovedá (zodpovedajú) jednému alebo viacerým
z trestných èinov uvedených niie, ktoré sú vymedzené právom tátu pôvodu a mono za ne v táte pôvodu uloi
trest odòatia slobody alebo opatrenie zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody s hornou hranicou najmenej tri
roky, potvrïte to zakrtnutím prísluných poloiek:
úèas na zloèinnom spolèení
terorizmus
obchodovanie s ¾uïmi
sexuálne vykorisovanie detí a detská pornografia
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami
nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom a výbuninami
korupcia
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev v zmysle Dohovoru
z 26. júla 1995 o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev
legalizácia príjmov z trestnej èinnosti
falovanie a pozmeòovanie meny vrátane eura
poèítaèová kriminalita
trestné èiny proti ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými ivoèínymi
a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami
u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia tátnej hranice a neoprávneného pobytu
vrada, závané ublíenie na zdraví
nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka
rasizmus a xenofóbia
organizovaná alebo ozbrojená lúpe
nedovolené obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty vrátane staroitností a umeleckých diel
podvodné konanie
vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie
falovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov
falovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s nimi
falovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ïalími prostriedkami na podporu rastu
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi
obchodovanie s odcudzenými vozidlami
znásilnenie
podpa¾aèstvo
trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla
sabotá
3. Ak trestný èin (trestné èiny) uvedený(-é) v bode 1 nie je (sú) uvedený(-é) v bode 2 alebo ak sa rozsudok a prípadné
probaèné rozhodnutie spolu s osvedèením zasielajú èlenskému tátu, ktorý vyhlásil, e bude overova obojstrannú
trestnos (èlánok 10 ods. 4 rámcového rozhodnutia), uveïte úplný opis prísluného trestného èinu (trestných èinov):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Strana 4336

Zbierka zákonov è. 533/2011

Èiastka 151

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
h) Uveïte, èi sa dotknutá osoba osobne zúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia
1. ÿ Áno, dotknutá osoba sa osobne zúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
2. ÿ Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúèastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
3. Ak ste zakrtli bod 2, potvrïte prosím, èi ide o jeden z nasledujúcich prípadov:
ÿ 3.1a. dotknutá osoba bola osobne predvolaná

(deò/mesiac/rok), a tým informovaná o urèenom termíne

a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, e mono vyda rozhodnutie,
ak sa nezúèastní konania,
ALEBO
ÿ 3.1b. dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami doruèili úradné informácie o
urèenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, takým spôsobom, e bolo jednoznaène preukázané, e táto osoba si bola vedomá plánovaného konania, a bola informovaná o tom, e mono vyda
rozhodnutie, ak sa nezúèastní konania,
ALEBO
ÿ 3.2. dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buï vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený tátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju
v konaní obhajoval,
ALEBO
ÿ 3.3. rozhodnutie bolo dotknutej osobe doruèené (deò/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola výslovne pouèená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúèastni sa a ktoré umonia opätovné
preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môu vies k zrueniu pôvodného rozhodnutia
a vydaniu nového, a
ÿ výslovne uviedla, e proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,
ALEBO
ÿ nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslunej lehoty.
4. Ak ste zakrtli bod 3.1b, 3.2 alebo 3.3, uveïte informácie o tom, ako bola splnená prísluná podmienka:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
i) Údaje o povahe trestu uloeného rozsudkom alebo prípadného probaèného rozhodnutia
1. Toto osvedèenie sa týka:
ÿ podmieneèného trestu (t. j. trestu odòatia slobody alebo opatrenia zahàòajúceho pozbavenie osobnej
slobody, ktorého výkon sa pri ukladaní trestu úplne alebo sèasti podmieneène odloil)
ÿ podmieneèného odsúdenia:
ÿ uloenie trestu sa podmieneène oddialilo uloením jedného alebo viacerých probaèných opatrení
ÿ namiesto trestu odòatia slobody alebo opatrenia zahàòajúceho pozbavenie osobnej slobody sa uloilo
jedno alebo viacero probaèných opatrení
ÿ alternatívnej sankcie:
ÿ rozsudok obsahuje trest odòatia slobody alebo opatrenie zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa
majú vykona v prípade nedodrania prísluných povinností alebo pokynov
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ÿ rozsudok neobsahuje trest odòatia slobody alebo opatrenie zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré
sa majú vykona v prípade nedodrania prísluných povinností alebo pokynov
2. Dodatoèné informácie:
2.1. Odsúdený bol vo vyetrovacej väzbe poèas tejto doby: ..............................................................................
2.2. Odsúdený si vykonával trest odòatia slobody/opatrenie zahàòajúce pozbavenie osobnej slobody poèas tejto
doby (vypåòa sa len v prípade podmieneèného prepustenia): .....................................................................
2.3. V prípade podmieneèného trestu


doba trvania uloenej dåky trestu odòatia slobody, ktorá sa podmieneène odloila:



doba trvania skúobnej doby:

2.4. Ak je známa, dåka odòatia slobody, ktorá sa má vykona po


zruení odkladu výkonu rozsudku,



zruení rozhodnutia o podmieneènom prepustení alebo



poruení alternatívnej sankcie (ak rozsudok obsahuje trest odòatia slobody alebo opatrenie zahàòajúce
pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa majú vykona v prípade takého poruenia):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

j) Údaje o trvaní a povahe probaèného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(- í)
1. Celková dåka doh¾adu nad probaèným(-i) opatrením(-iami) alebo alternatívnou(-ymi) sankciou(-ami):
...............................................................................................................................................................
2. Prípadné trvanie kadej povinnosti uloenej ako súèas probaèného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych)
sankcie(-í): .............................................................................................................................................
3. Celkové trvanie probaènej doby (ak sa líi od trvania uvedeného v bode 1): ...............................................
4. Povaha probaèného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(-í) (je moné zakrtnú viaceré poloky):
ÿ povinnos odsúdeného informova urèitý orgán o akejko¾vek zmene pobytu alebo pracoviska
ÿ zákaz vstupu do urèitých lokalít, miest alebo urèitých oblasti v táte pôvodu alebo vo vykonávajúcom táte
ÿ povinnos, ktorá obsahuje obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho tátu
ÿ pokyny týkajúce sa správania, pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, trávenia vo¾ného èasu ÿ alebo obsahujúce
obmedzenia alebo podmienky, ktoré sa týkajú výkonu povolania
ÿ povinnos podáva v urèenom èase správy urèitému orgánu
ÿ povinnos vyhýba sa kontaktu s urèitými osobami
ÿ povinnos vyhýba sa kontaktu s urèitými predmetmi, ktoré odsúdený pouil alebo môe poui na úèely
ÿ spáchania trestného èinu
ÿ povinnos finanène nahradi kodu spôsobenú trestným èinom a/alebo povinnos predloi dôkaz o plnení
takej povinnosti
ÿ povinnos vykonáva verejnoprospené práce
ÿ povinnos spolupracova s probaèným úradníkom alebo zástupcom sociálneho úradu, do ktorého ÿ
príslunosti patria odsúdení
ÿ povinnos podrobi sa lieèeniu alebo lieèbe závislosti
ÿ iné opatrenia, nad ktorými je vykonávajúci tát pripravený vykonáva doh¾ad v súlade s oznámením pod¾a
èlánku 4 ods. 2 tohto rámcového rozhodnutia
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5. Uveïte podrobný opis probaèného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(-í) uvedených v bode 4:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Ak sú k dispozícii prísluné probaèné správy, zakrtnite túto poloku:
ÿ Ak ste zakrtli túto poloku, uveïte, v ktorom(-ých) jazyku(-och) sú tieto správy vypracované:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
k) Ostatné okolnosti súvisiace s prípadom vrátane relevantných informácií o predchádzajúcich odsúdeniach alebo
osobitných dôvodoch pre uloenie probaèného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(-í) (nepovinné
údaje)

Text rozsudku a prípadného probaèného rozhodnutia sa pripája k tomuto osvedèeniu.
Podpis orgánu, ktorý vydal osvedèenie, a/alebo jeho zástupcu, ktorý overuje pravos obsahu osvedèenia:
..................................................................................................................................................................
Názov: .......................................................................................................................................................
Pracovná pozícia (titul/funkcia): .................................................................................................................
Dátum: ......................................................................................................................................................
Spisová znaèka (ak je k dispozícii): ..............................................................................................................
Odtlaèok úradnej peèiatky (ak je k dispozícii):
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Príloha è. 2
k zákonu è. 533/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatòovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probaèné rozhodnutia na úèely doh¾adu nad probaènými opatreniami a alternatívnymi sankciami (Ú. v. EÚ L 337,
16. 12. 2008) v znení Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 081, 27. 3. 2009).
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534
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 221/1999 Z. z.,
ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých obèania Slovenskej republiky
patriaci k národnostnej menine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 2 zákona
è. 184/1999 Z. z. o pouívaní jazykov národnostných
menín v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 221/1999
Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých obèania

Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo obcí vkladá èiarka a slová ako
aj zoznam oznaèení obcí v jazykoch národnostných
menín.
2. Príloha vrátane nadpisov znie:
Príloha
k nariadeniu vlády è. 221/1999 Z. z.

ZOZNAM
obcí,1) v ktorých obèania Slovenskej republiky patriaci k maïarskej
národnostnej menine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva
Kraj

Okres

1 Bratislavský 108 Senec

2 Trnavský

201 Dunajská Streda

Názov obce

Oznaèenie obce v maïarskom jazyku

1. Senec

1. Szenc

2. Boldog

2. Boldogfa

3. Hamuliakovo

3. Gútor

4. Hrubá Bora

4. Nagyborsa

5. Hrubý úr

5. Hegysúr

6. Hurbanova Ves

6. Szigetmajor

7. Kalinkovo

7. Szemet

8. Kostolná pri Dunaji

8. Egyházfa

9. Malinovo

9. Éberhárd

10. Nová Dedinka

10. Dunasápújfalu

11. Reca

11. Réte

12. Tomáov

12. Fél

13. Tureò

13. Zonctorony

14. Ve¾ký Biel

14. Magyarbél

15. Vlky

15. Võk

1. Dunajská Streda

1. Dunaszerdahely

2. Báè

2. Bacsfa

3. Baka

3. Baka

4. Baloò

4. Balony

5. Bellova Ves

5. Vitény

6. Blahová

6. Sárrét

7. Blatná na Ostrove

7. Sárosfa
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8. Bodíky

8. Nagybodak

9. Bohe¾ov

9. Bögellõ

10. Èakany

10. Csákány

11. Èenkovce

11. Csenke

12. Èiliská Radvaò

12. Csilizradvány

13. Dobroho

13. Doborgaz

14. Dolný Bar

14. Albár

15. Dolný tál

15. Alistál

16. Dunajský Klátov

16. Dunatõkés

17. Gabèíkovo

17. Bõs

18. Holice

18. Gelle

19. Horná Potôò

19. Felsõpatony

20. Horné Mýto

20. Vámosfalu

21. Horný Bar

21. Felbár

22. Hubice

22 .Gomba

23. Hviezdoslavov

23. Vörösmajor

24. Jahodná

24. Eperjes

25. Janíky

25. Jányok

26. Jurová

26. Dercsika

27. K¾úèovec

27. Kulcsod

28. Kostolné Kraèany

28. Egyházkarcsa

29. Krá¾ovièove Kraèany

29. Királyfiakarcsa

30. Kútniky

30. Hegyéte

31. Kvetoslavov

31. Úszor

32. Kyselica

32. Keszölcés

33. Lehnice

33. Lég

34. Lúè na Ostrove

34. Lúcs

35. Macov

35. Macháza

36. Mad

36. Nagymad

37. Malé Dvorníky

37. Kisudvarnok

38. Medveïov

38. Medve

39. Mierovo

39. Béke

40. Michal na Ostrove

40. Szentmihályfa

41. Òárad

41. Csiliznyárad

42. Nový ivot

42. Illésháza

43. Ohrady

43. Csallóközkürt

44. Okoè

44. Ekecs

45. O¾dza

45. Olgya

46. Orechová Potôò

46. Diósförgepatony

47. Padáò

47. Padány

48. Pata

48. Csilizpatas

49. Povoda

49. Pódatejed

50. Rohovce

50. Nagyszarva

51. Sap

51. Szap

52. amorín

52. Somorja

53. tvrtok na Ostrove

53. Csallóközcsütörtök

Strana 4342

Zbierka zákonov è. 534/2011

202 Galanta

4 Nitriansky

401 Komárno

Èiastka 151

54. Topo¾níky

54. Nyárasd

55. Trhová Hradská

55. Vásárút

56. Trnávka

56. Csallóköztárnok

57. Trstená na Ostrove

57. Csallóköznádasd

58. Ve¾ká Paka

58. Nagypaka

59. Ve¾ké Blahovo

59. Nagyabony

60. Ve¾ké Dvorníky

60. Nagyudvarnok

61. Ve¾ký Meder

61. Nagymegyer

62. Vieska

62. Kisfalud

63. Vojka nad Dunajom

63. Vajka

64. Vrakúò

64. Nyékvárkony

65. Vydrany

65. Hodos

66. Zlaté Klasy

66. Nagymagyar

1. Galanta

1. Galánta

2. Èierna Voda

2. Feketenyék

3. Èierny Brod

3. Vízkelet

4. Dolné Saliby

4. Alsószeli

5. Dolný Chotár

5. Alsóhatár

6. Horné Saliby

6. Felsõszeli

7. Jánovce

7. Jánosháza

8. Jelka

8. Jóka

9. Kajal

9. Nemeskajal

10. Koúty

10. Kosút

11. Krá¾ov Brod

11. Királyrév

12. Matúkovo

12. Taksony

13. Mostová

13. Hidaskürt

14. Sládkovièovo

14. Diószeg

15. Tomáikovo

15. Tallós

16. Topo¾nica

16. Tósnyárasd

17. Trstice

17. Nádszeg

18. Váhovce

18. Vága

19. Ve¾ká Maèa

19. Nagymácséd

20. Ve¾ké Ú¾any

20. Nagyfödémes

21. Vozokany

21. Vezekény

1. Komárno

1. Komárom

2. Bajè

2. Bajcs

3. Bátorove Kosihy

3. Bátorkeszi

4. Bodza

4. Bogya

5. Bodzianske Lúky

5. Bogyarét

6. Brestovec

6. Szilas

7. Búè

7. Búcs

8. Èalovec

8. Megyercs

9. Èíèov

9. Csicsó

10. Dedina Mládee

10. Ifjúságfalva

11. Holiare

11. Gellér

12. Hurbanovo

12. Ógyalla
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13. Chotín

13. Hetény

14. Ime¾

14. Imely

15. Ia

15. Izsa

16. Kamenièná

16. Keszegfalva

17. Klíska Nemá

17. Kolozsnéma

18. Kolárovo

18. Gúta

19. Kravany nad Dunajom

19. Karva

20. Marcelová

20. Marcelháza

21. Martovce

21. Martos

22. Moèa

22. Dunamocs

23. Modrany

23. Madar

24. Nesvady

24. Naszvad

25. Okolièná na Ostrove

25. Ekel

26. Patince

26. Pat

27. Pribeta

27. Perbete

28. Radvaò nad Dunajom

28. Dunaradvány

29. Sokolce

29. Lakszakállas

30. Svätý Peter

30. Szentpéter

31. Tôò

31. Tany

32. Trávnik

32. Füss

33. Ve¾ké Kosihy

33. Nagykeszi

34. Virt

34. Virt

35. Vrbová nad Váhom

35. Vágfüzes

36. Zemianska Olèa

36. Nemesócsa

37. Zlatná na Ostrove

37. Csallóközaranyos

1. Bajka

1. Bajka

2. Bea

2. Bese

3. Bielovce

3. Ipolybél

4. Bory

4. Bori

5. Èata

5. Csata

6. Demandice

6. Deménd

7. Dolné Semerovce

7. Alsószemeréd

8. Farná

8. Farnad

9. Hokovce

9. Egeg

10. Hontianska Vrbica

10. Hontfüzesgyarmat

11. Horná Seè

11. Felsõszecse

12. Horné Semerovce

12. Felsõszemeréd

13. Horné Turovce

13. Felsõtúr

14. Horný Pial

14. Felsõpél

15. Hrkovce

15. Gyerk

16. Hronovce

16. Lekér

17. Ipe¾ské Ú¾any

17. Ipolyfödémes

18. Ipe¾ský Sokolec

18. Ipolyszakállos

19. Jur nad Hronom

19. Garamszentgyörgy

20. Kalná nad Hronom

20. Kálna

21. Ke

21. Kéty
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22. Kubáòovo

22. Szete

23. Kukuèínov

23. Nemesoroszi

24. Lok

24. Garamlök

25. Lontov

25. Lontó

26. Mála

26. Málas

27. Malé Ludince

27. Kisölved

28. Mýtne Ludany

28. Vámosladány

29. Nýrovce

29. Nyírágó

30. Ondrejovce

30. Endréd

31. Pastovce

31. Ipolypásztó

32. Pláovce

32. Palást

33. Pohronský Ruskov

33. Oroszka

34. Sazdice

34. Százd

35. Sikenica

35. Peszektergenye

36. Slatina

36. Szalatnya

37. Starý Hrádok

37. Kisóvár

38. ahy

38. Ipolyság

39. alov

39. Garamsalló

40. arovce

40. Nagysáró

41. Tehla

41. Töhöl

42. Tekovské Luany

42. Nagysalló

43. Tekovský Hrádok

43. Barsvárad

44. Tupá

44. Tompa

45. Turá

45. Tõre

46. Ve¾ké Ludince

46. Nagyölved

47. Ve¾ké Turovce

47. Nagytúr

48. Vykovce nad Ip¾om

48. Ipolyvisk

49. Vyné nad Hronom

49. Nagyod

50. Zalaba

50. Zalaba

51. Zbrojníky

51. Fegyvernek

52. eliezovce

52. Zselíz

53. emliare

53. Zsemlér

1. Babindol

1. Bábindal

2. Branè

2. Berencs

3. Èechynce

3. Csehi

4. Èifáre

4. Csiffár

5. Dolné Obdokovce

5. Alsóbodok

6. Hosová

6. Nyitrageszte

7. Jelenec

7. Gímes

8. Klasov

8. Kalász

9. Kolíòany

9. Kolon

10. Nitrianske Hrnèiarovce

10. Nyitragerencsér

11. Pohranice

11. Pográny

12. Telince

12. Tild

13. Ve¾ké Chyndice

13. Nagyhind

14. Ve¾ký Cetín

14. Nagycétény
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15. irany

15. Zsére

1. Nové Zámky

1. Érsekújvár

2. Andovce

2. Andód

3. Bajtava

3. Bajta

4. Bardoòovo

4. Baracska

5. Belá

5. Béla

6. Beeòov

6. Zsitvabesenyõ

7. Bíòa

7. Bény

8. Bruty

8. Bart

9. Dubník

9. Csúz

10. Dvory nad itavou

10. Udvard

11. Gbelce

11. Köbölkút

12. Ch¾aba

12. Helemba

13. Kamenica nad Hronom

13. Garamkövesd

14. Kamenín

14. Kéménd

15. Kamenný Most

15. Kõhídgyarmat

16. Komoèa

16. Kamocsa

17. Le¾a

17. Leléd

18. ¼ubá

18. Libád

19. Malá nad Hronom

19. Kicsind

20. Malé Kosihy

20. Kiskeszi

21. Mula

21. Muzsla

22. Nána

22. Nána

23. Nová Vieska

23. Kisújfalu

24. Pavlová

24. Garampáld

25. Pozba

25. Pozba

26. Rúbaò

26. Für

27. Salka

27. Szalka

28. Sikenièka

28. Kisgyarmat

29. Strekov

29. Kürt

30. Svodín

30. Szõgyén

31. arkan

31. Sárkány

32. túrovo

32. Párkány

33. Tvrdoovce

33. Tardoskedd

34. Ve¾ký Kýr

34. Nagykér

35. Zemné

35. Szímõ

1. a¾a

1. Vágsellye

2. Diakovce

2. Deáki

3. Dlhá nad Váhom

3. Vághosszúfalu

4. Horná Krá¾ová

4. Felsõkirályi

5. Krá¾ová nad Váhom

5. Vágkirályfa

6. Neded

6. Negyed

7. Selice

7. Sókszelõce

8. Teedíkovo

8. Pered

9. Trnovec nad Váhom

9. Tornóc

10. Vlèany

10. Farkasd
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11. ihárec

11. Zsigárd

1. Ladice

1. Lédec

1. Belina

1. Béna

2. Biskupice

2. Fülekpüspöki

3. Bo¾kovce

3. Bolyk

4. Bulhary

4. Bolgárom

5. Èakanovce

5. Csákányháza

6. Èamovce

6. Csoma

7. Fi¾akovo

7. Fülek

8. Fi¾akovské Kováèe

8. Fülekkovácsi

9. Holia

9. Galsa

10. Jelovec

10. Jelsõc

11. Kalonda

11. Kalonda

12. Mikuovce

12. Miksi

13. Muèín

13. Mucsiny

14. Nitra nad Ip¾om

14. Ipolynyitra

15. Panické Dravce

15. Panyidaróc

16. Ple

16. Pilis

17. Pra

17. Perse

18. Radzovce

18. Ragyolc

19. Rapovce

19. Rapp

20. ávo¾

20. Sávoly

21. íd

21. Síd

22. urice

22. Sõreg

23. Trebe¾ovce

23. Terbeléd

24. Trenè

24. Tõrincs

25. Ve¾ká nad Ip¾om

25. Vilke

26. Ve¾ké Dravce

26. Nagydaróc

1. Nové Hony

1. Keresztúr

2. Pinciná

2. Pinc

1. Drkovce

1. Deresk

2. Gemer

2. Sajógömör

3. Gemerská Ves

3. Gömörfalva

4. Gemerský Sad

4. Gömörliget

5. Hucín

5. Gice

6. Chvalová

6. Felfalu

7. Leváre

7. Lévárt

8. Levkuka

8. Lõkösháza

9. Licince

9. Lice

10. Otroèok

10. Otrokocs

11. Polina

11. Alsófalu

12. Raice

12. Felsõrás

13. Skereovo

13. Szkáros

14. Torna¾a

14. Tornalja

15. Viòové

15. Visnyó

16. iar

16. Zsór
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1. Rimavská Sobota

1. Rimaszombat

2. Abovce

2. Abafala

3. Barca

3. Baraca

4. Bátka

4. Bátka

5. Blhovce

5. Balogfala

6. Cakov

6. Cakó

7. Èí

7. Csíz

8. Dolné Zahorany

8. Magyarhegymeg

9. Draice

9. Perjése

10. Dròa

10. Darnya

11. Dubno

11. Dobfenek

12. Dubovec

12. Dobóca

13. Dulovo

13. Dúlháza

14. Figa

14. Füge

15. Gemerèek

15. Kisgömöri

16. Gemerské Dechtáre

16. Détér

17. Gemerské Michalovce

17. Gömörmihályfala

18. Gemerský Jablonec

18. Almágy

19. Gortva

19. Gortvakisfalud

20. Hajnáèka

20. Ajnácskõ

21. Hodejov

21. Várgede

22. Hodejovec

22. Kerekgede

23. Hostice

23. Gesztete

24. Hubovo

24. Hubó

25. Husiná

25. Guszona

26. Chanava

26. Hanva

27. Chrámec

27. Harmac

28. Ivanice

28. Iványi

29. Janice

29. Jéne

30. Jesenské

30. Feled

31. Jestice

31. Jeszte

32. Kaloa

32. Kálosa

33. Kesovce

33. Sajókeszi

34. Konrádovce

34. Korlát

35. Krá¾

35. Sajószentkirály

36. Lenartovce

36. Lénártfala

37. Lenka

37. Lenke

38. Lipovec

38. Gömörlipóc

39. Martinová

39. Martonfala

40. Neporadza

40. Naprágy

41. Nová Bata

41. Újbást

42. Oïany

42. Osgyán

43. Padarovce

43. Pádár

44. Pavlovce

44. Pálfala

45. Petrovce

45. Péterfala

46. Radnovce

46. Radnót
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47. Rakytník

47. Rakottyás

48. Rieèka

48. Sajórecske

49. Rimavská Seè

49. Rimaszécs

50. Rimavské Janovce

50. Jánosi

51. Rumince

51. Runya

52. Slizké

52. Szilistye

53. Stará Bata

53. Óbást

54. Stránska

54. Oldalfala

55. Studená

55. Medveshidegkút

56. Sútor

56. Szútor

57. imonovce

57. Simonyi

58. irkovce

58. Serke

59. trkovec

59. Kövecses

60. Tachty

60. Tajti

61. Tomáovce

61. Balogtamási

62. Uzovská Panica

62. Uzapanyit

63. Valice

63. Alsóvály

64. Vèelince

64. Méhi

65. Veèelkov

65. Vecseklõ

66. Ve¾ký Blh

66. Nagybalog

67. Vieska nad Blhom

67. Balogújfalu

68. Vlkyòa

68. Velkenye

69. Vyné Valice

69. Felsõvály

70. Zádor

70. Zádorháza

71. Zacharovce

71. Zeherje

72. íp

72. Zsíp

1. Balog nad Ip¾om

1. Ipolybalog

2. Bátorová

2. Bátorfalu

3. Buince

3. Bussa

4. Èebovce

4. Csáb

5. Èeláre

5. Csalár

6. Dolinka

6. Inám

7. Ïurkovce

7. Gyürki

8. Glabuovce

8. Galábocs

9. Chrastince

9. Haraszti

10. Ipe¾ské Predmostie

10. Ipolyhídvég

11. Kamenné Kosihy

11. Kõkeszi

12. Kiarov

12. Ipolykér

13. Kleòany

13. Kelenye

14. Koláre

14. Kóvár

15. Kosihovce

15. Dacsókeszi

16. Kosihy nad Ip¾om

16. Ipolykeszi

17. Kováèovce

17. Szécsénykovácsi

18. Mu¾a

18. Rárósmúlyad

19. Nenince

19. Lukanénye

20. Olováry

20. Óvár
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21. Opatovská Nová Ves

21. Apátújfalu

22. Seèianky

22. Ipolyszécsényke

23. Se¾any

23. Szelény

24. irákov

24. Sirak

25. Trebuovce

25. Terbegec

26. Ve¾ká Èalomija

26. Nagycsalomja

27. Ve¾ká Ves nad Ip¾om

27. Ipolynagyfalu

28. Ve¾ké Zlievce

28. Felsõzellõ

29. Vinica

29. Ipolynyék

30. Vrbovka

30. Ipolyvarbó

31. elovce

31. Zsély

1. Buzica

1. Buzita

2. Cestice

2. Szeszta

3. Èeèejovce

3. Csécs

4. Debraï

4. Debrõd

5. Drienovec

5. Somodi

6. Dvorníky-Vèeláre

6. Szádudvarnokméhész

7. Háj

7. Áj

8. Hosovce

8. Bódvavendégi

9. Chorváty

9. Tornahorváti

10. Janík

10. Jánok

11. Kechnec

11. Kenyhec

12. Komárovce

12. Komaróc

13. Milhos

13. Migléc

14. Mokrance

14. Makranc

15. Moldava nad Bodvou

15. Szepsi

16. Niný Lánec

16. Alsólánc

17. Peder

17. Péder

18. Perín-Chym

18. Perényhím

19. Reica

19. Reste

20. Turòa nad Bodvou

20. Torna

21. Turnianska Nová Ves

21. Tornaújfalu

22. Ve¾ká Ida

22. Nagyida

23. Zádiel

23. Szádelõ

24. arnov

24. Zsarnó

1. Bea

1. Bés

2. Budince

2. Budaháza

3. Èièarovce

3. Csicser

4. Drahòov

4. Deregnyõ

5. Ikovce

5. Iske

6. Kapuianske K¾aèany

6. Kaposkelecsény

7. Kriovská Liesková

7. Mokcsamogyorós

8. Malé Rakovce

8. Kisráska

9. Maovské Vojkovce

9. Mátyócvajkóc

10. Oborín

10. Abara

11. Ptruka

11. Szirénfalva
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12. Ruská

12. Dobóruszka

13. Ve¾ké Kapuany

13. Nagykapos

14. Ve¾ké Rakovce

14. Nagyráska

15. Ve¾ké Slemence

15. Nagyszelmenc

16. Vojany

16. Vaján

17. Zemplínske Kopèany

17. Hegyi

1. Roòava

1. Rozsnyó

2. Ardovo

2. Pelsõcardó

3. Bohúòovo

3. Lekenye

4. Bôrka

4. Barka

5. Bretka

5. Beretke

6. Brzotín

6. Berzéte

7. Èoltovo

7. Csoltó

8. Èuèma

8. Csucsom

9. Dlhá Ves

9. Hosszúszó

10. Drnava

10. Dernõ

11. Gemerská Hôrka

11. Gömörhorka

12. Gemerská Panica

12. Gömörpanyit

13. Hrhov

13. Tornagörgõ

14. Hruov

14. Körtvélyes

15. Jablonov nad Turòou

15. Szádalmás

16. Jovice

16. Jólész

17. Keèovo

17. Kecsõ

18. Kováèová

18. Kiskovácsvágása

19. Krásnohorská Dlhá Lúka 19. Várhosszúrét

811 Trebiov

20. Krásnohorské Podhradie

20. Krasznahorkaváralja

21. Kruná

21. Kõrös

22. Kunova Teplica

22. Kuntapolca

23. Lipovník

23. Hárskút

24. Lúèka

24. Lucska

25. Meliata

25. Melléte

26. Paková

26. Páskaháza

27. Pleivec

27. Pelsõc

28. Rudná

28. Rudna

29. Silica

29. Szilice

30. Silická Brezová

30. Borzova

31. Silická Jablonica

31. Jablonca

32. Slavec

32. Szalóc

1. Baèka

1. Bacska

2. Bara

2. Bári

3. Biel

3. Bély

4. Bo¾

4. Boly

5. Bora

5. Borsi

6. Boany

6. Battyán

7. Brehov

7. Imreg

8. Èernochov

8. Csarnahó
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9. Èierna

9. Ágcsernyõ

10. Èierna nad Tisou

10. Tiszacsernyõ

11. Dobrá

11. Dobra

12. Klin nad Bodrogom

12. Bodrogszög

13. Krá¾ovský Chlmec

13. Királyhelmec

14. Ladmovce

14. Ladmóc

15. Leles

15. Lelesz

16. Malá Tàòa

16. Kistoronya

17. Malé Trakany

17. Kistárkány

18. Malý Hore

18. Kisgéres

19. Malý Kamenec

19. Kiskövesd

20. Po¾any

20. Pólyán

21. Pribeník

21. Perbenyik

22. Rad

22. Rad

23. Sirník

23. Szürnyeg

24. Slovenské Nové Mesto

24. Újhely

25. So¾nièka

25. Szolnocska

26. Somotor

26. Szomotor

27. Stráne

27. Örös

28. Streda nad Bodrogom

28. Bodrogszerdahely

29. Svätá Mária

29. Szentmária

30. Svätue

30. Szentes

31. Svinice

31. Szinyér

32. Ve¾ké Trakany

32. Nagytárkány

33. Ve¾ký Hore

33. Nagygéres

34. Ve¾ký Kamenec

34. Nagykövesd

35. Vinièky

35. Szõlõske

36. Vojka

36. Véke

37. Zatín

37. Zétény

38. Zemplín

38. Zemplén

ZOZNAM
obcí,1) v ktorých obèania Slovenskej republiky patriaci
k ukrajinskej národnostnej menine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva
Kraj

Okres

Názov obce

Oznaèenie obce v ukrajinskom jazyku

7 Preovský

701 Bardejov

1. Cige¾ka

1. Ö³ãåëüêà

2. Chme¾ová

2. Xìeëüoâà

3. Mikuláová

3. Ìèêóëàøîâà

4. Ondavka

4. Oíäaâêà

702 Humenné

1. Pritu¾any

1. Ïðèòóëÿíè

705 Medzilaborce

1. O¾inkov

1. Â³ëüøèíê³â

2. Rokytovce

2. Ðîêèòiâöi

3. Sukov

3. Ñóê³â
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1. Èukalovce

1. ×óêàë³âöi

2. Parihuzovce

2. Ïàðiãyç³âöi

3. Pichne

3. Ïèõí³

4. Runina

4. Ðóí³íà

5. Ruský Potok

5. Ðóñüêèé Ïîò³ê

710 Stará ¼ubovòa

1. Jarabina

1. Îðÿáèíà

711 Stropkov

1. Varechovce

1. Âàðiõ³âöi

712 Svidník

1. Dubová

1. Äóáîâà

2. Niná Jed¾ová

2. Hèæíÿ ßëoâà

3. Niný Miroov

3. Íèæíié Ìiðîø³â

ZOZNAM
obcí,1) v ktorých obèania Slovenskej republiky patriaci
k rusínskej národnostnej menine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva
Kraj

Okres

Názov obce

Oznaèenie obce v rusínskom jazyku

7 Preovský

701 Bardejov

1. Becherov

1. Áåõåð³â

2. Frièka

2. Ôð³÷êà

3. Chme¾ová

3. Õìåëüîâà

4. Jedlinka

4. ßëèíêa

5. Mikuláová

5. Ìèêóëàøîâà

6. Regetovka

6. Ðå´åò³âêà

7. ariské Èierne

7. Øàð³øñêå ×îðíå

702 Humenné

705 Medzilaborce

8. Vyná Polianka

8. Âûøíÿ Ïîëÿíêà

9. Vyný Tvaroec

9. Âûøí³é Òâàðîæåö

1. Nechválova Polianka

1. Íåõâàëü Ïîëÿíêû

2. Pritu¾any

2. Ïðèòóëÿíû

3. Ruská Poruba

3. Ðóñüêà Ïîðóáà

4. Vyná Jablonka

4. Âûøíÿ ßáë³íêà

5. Závada

5. Çàâàäà

1. Medzilaborce

1. Ìåäæ³ëàá³ðö³

2. Brestov nad Laborcom

2. Áåðåñò³â íàä Ëàá³ðöüîì

3. Èabiny

3. ×àáèíû

4. Èertiné

4. ×åðòiæíå

5. Habura

5. Ãàáóðà

6. Kalinov

6. Êàëèí³â

7. Krásny Brod

7. Êðàñíûé Áð³ä

8. Òagov

8. Íÿ´³â

9. O¾ka

9. Îëüêà

10. O¾inkov

10. Âûøûíê³â

11. Palota

11. Ïîëàòà

12. Repejov

12. Ðåïå¿â

13. Rokytovce

13. Ðîêûò³âö³

14. Valentovce

14. Âàëåíò³âö³

15. Výrava

15. Âûðàâà

16. Zbudská Belá

16. Çáóäñüêà Á³ëà
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709 Snina

1. Brezovec

710 Stará ¼ubovòa
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1. Áåðåçîâåöü

2. Èukalovce

2. ×óêàë³âö³

3. Hrabová Roztoka

3. Ãðàáîâà Ðîçòîêà

4. Michajlov

4. Ìèõàéë³â

5. Nová Sedlica

5. Íîâîñåë³öÿ

6. Parihuzovce

6. Ïàðèç³âö³

7. Runina

7. Ðóíèíà

8. Ruská Volová

8. Ðóñüêà Âîëîâà

9. Ub¾a

9. Âóáëÿ

1. Jarabina

1. Îðÿáèíà

2. Legnava

2. Ëå´íàâà

3. Obruèné

3. Îáðó÷íå

4. Ruská Vo¾a nad Popradom 4. Ðóñüêà Âîëÿ íàä Ïîïðàäîì
711 Stropkov

712 Svidník

1. Bystrá

1. Áûñòðe

2. Havaj

2. Ãàâàé

3. Kouchovce

3. Êîæóõ³âö³

4. Malá Po¾ana

4. Ìàëà Ïîëÿíà

5. Miková

5. Ìèêîâà

6. Potôèky

6. Ïîò³÷êû

7. Vladièa

7. Âëàäû÷à

8. Vojtovce

8. Âîéò³âö³

1. Belejovce

1. Áåëå¿âö³

2. Bodrual

2. Áîäðóæàë

3. Cigla

3. Öè´ëà

4. Dobroslava

4. Äîáðîñëàâà

5. Dubová

5. Äóáîâà

6. Havranec

6. ¥àâðÿíåö

7. Jurkova Vo¾a

7. Þðêîâà Âîëÿ

8. Keèkovce

8. Êå÷ê³âö³

9. Krajná Porúbka

9. Êðàéíÿ Ïîðóáêà

10. Medvedie

10. Ìåäâåäæå

11. Niná Pisaná

11. Íèæíÿ Ïèñàíà

12. Niný Miroov

12. Íèæí³é Ìèðîø³â

13. Nová Polianka

13. Íîâà Ïîëÿíêà

14. Vápeník

14. Âàïåíèê

15. Vyná Jed¾ová

15. Âûøíÿ ßäëîâà

16. Vyná Pisaná

16. Âûøíÿ Ïèñàíà

17. Vyný Miroov

17. Âûøí³é Ìèðîø³â

ZOZNAM
obcí,1) v ktorých obèania Slovenskej republiky patriaci
k rómskej národnostnej menine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva
Kraj

Okres

Názov obce

Oznaèenie obce v rómskom jazyku

6 Banskobystrický

603 Brezno

1. Telgárt

1. Telgárt

605 Krupina

1. Medovarce

1. Medovarce
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609 Rimavská Sobota 1. Cakov

7 Preovský

701 Bardejov

703 Kemarok
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1. Cakov

2. Dulovo

2. Dulovo

3. Rakytník

3. Rakytník

1. Cige¾ka

1. Cige¾ka

2. Hrabské

2. Hrabské

3. Lenartov

3. Lenartov

4. Zborov

4. Zborov

1. Huncovce

1. Huncovce

2. Malý Slavkov

2. Malý Slavkov

3. Stará Lesná

3. Stará Lesná

4. Stráne pod Tatrami 4. Stráne pod Tatrami
5. Toporec
705 Medzilaborce

1. Palota

1. Palota

706 Poprad

1. Jánovce

1. Jánovce

2. Spiský tiavnik

2. Spiský tiavnik

1. Èervenica

1. Èervenica

2. Chmiòany

2. Chmiòany

3. Chminianske
Jakubovany

3. Chminianske Jakubovany

4. Lesíèek

4. Lesíèek

5. Malý Slivník

5. Malý Slivník

6. Mirkovce

6. Mirkovce

7. Rokycany

7. Rokycany

8. Svinia

8. Svinia

9. ariská Poruba

9. ariská Poruba

10. Varhaòovce

10. Varhaòovce

1. Jarovnice

1. Jarovnice

2. Ostrovany

2. Ostrovany

710 Stará ¼ubovòa

1. Lomnièka

1. Lomnièka

712 Svidník

1. Niný Komárnik

707 Preov

708 Sabinov

8 Koický

5. Toporec

1. Niný Komárnik

713 Vranov nad Top¾ou 1. Èièava

1. Èièava

2. Hlinné

2. Hlinné

3. Ruská Vo¾a

3. Ruská Vo¾a

4. Skrabské

4. Skrabské

1. vedlár

1. vedlár

801 Gelnica
806 Koice-okolie

807 Michalovce

1. Èakanovce

1. Èakanovce

2. Ïurkov

2. Ïurkov

3. Haèava

3. Haèava

4. Kecerovce

4. Kecerovce

5. Rankovce

5. Rankovce

6. Ve¾ká Ida

6. Ve¾ká Ida

1. Drahòov

1. Drahòov

2. Kaèanov

2. Kaèanov

3. Lakovce

3. Lakovce

4. Pavlovce nad Uhom 4. Pavlovce nad Uhom
5. bince

5. bince
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808 Roòava

809 Sobrance
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1. Brdárka

1. Brdárka

2. Hanková

2. Hanková

3. Markuka

3. Markuka

1. Blatné Remety

1. Blatné Remety

810 Spiská Nová Ves 1. Arnutovce

1. Arnutovce

2. Bystrany

2. Bystrany

3. Letanovce

3. Letanovce

4. Markuovce

4. Markuovce

5. Rudòany

5. Rudòany

6. ehra

6. ehra

ZOZNAM
obcí,1) v ktorých obèania Slovenskej republiky patriaci
k nemeckej národnostnej menine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva
Kraj

Okres

Názov obce

Oznaèenie obce v nemeckom jazyku

6 Banskobystrický

613 iar nad Hronom

1. Kuneov

1. Kuneschau

________________________________
1

) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník krajov, tatistický èíselník
okresov a tatistický èíselník obcí v znení vyhláky è. 61/2011 Z. z..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2012.

Iveta Radièová v. r.
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535
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2011,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 184/1999 Z. z. o pouívaní jazykov
národnostných menín v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona
è. 184/1999 Z. z. o pouívaní jazykov národnostných
menín v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) nariaïuje:
§1
(1) Vzor informácie o monostiach pouívania jazyka
meniny pod¾a § 2 ods. 3 zákona je uvedený v prílohe.
(2) Orgán verejnej správy pod¾a § 2 ods. 3 zákona
v obci, kde sa pod¾a zákona pouíva jazyk meniny
v úradnom styku, informuje o monostiach pouívania
jazyka meniny aj vo vetkých svojich informaèných systémoch umiestnených v sídle orgánu verejnej správy.
§2
Na dvojjazyènom rodnom liste, sobánom liste
a úmrtnom liste sa text v jazyku meniny uvedie pod
textom alebo za textom v tátnom jazyku. Ve¾kos písmen v jazyku meniny je totoná s ve¾kosou písmen
v tátnom jazyku.

§3
Na dvojjazyènom povolení, oprávnení, potvrdení, vyjadrení a vyhlásení sa uvedie text v tátnom jazyku na
¾avej strane listiny v jednom ståpci a text v jazyku meniny na pravej strane listiny v druhom ståpci. Ve¾kos
písmen v jazyku meniny je totoná s ve¾kosou písmen
v tátnom jazyku.
§4
Na dvojjazyènom úradnom formulári sa text v jazyku
meniny uvedie pod textom alebo za textom v tátnom
jazyku. Ve¾kos písmen v jazyku meniny je totoná
s ve¾kosou písmen v tátnom jazyku.
§5
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2012 s výnimkou ustanovení § 2 a 4, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2012.

Iveta Radièová v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 535/2011 Z. z.

VZOR
INFORMÁCIA
o monosti pouívania jazyka národnostnej meniny v úradnom styku
pod¾a § 2 ods. 3 zákona è. 184/1999 Z. z. o pouívaní jazykov národnostných menín
v znení neskorích predpisov
Názov orgánu verejnej správy:
...............................................................
(napr.: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Luèenec)
Miesto pôsobenia:
................................................................
(napr.: vysunuté pracovisko
Fi¾akovo)
JAZYK MENINY, ktorý obèania
Slovenskej republiky, ktorí sú osobami
patriacimi k národnostnej menine,
môu pouíva v úradnom styku pred týmto orgánom:

..................................................................
(napr.: maïarský jazyk)

PRÁVA OBÈANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU
K NÁRODNOSTNEJ MENINE:
 Právo vo vzahu k ... (uvies názov orgánu verejnej správy) komunikova v ústnom a písomnom styku vrátane
predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku meniny.
 Právo na odpoveï orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku meniny aj v jazyku meniny, vrátane
práva poiada o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku meniny (od 1. júla 2012) a právo poiada
o vydanie dvojjazyèného rodného listu,*) sobáneho listu,*) úmrtného listu,*) povolenia, oprávnenia, potvrdenia,
vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzahuje) aj v jazyku meniny (od 1. júla 2012).
V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v tátnom jazyku.
 Právo poiada o poskytnutie dvojjazyèného úradného formulára, a to v tátnom jazyku a v jazyku meniny
(od 1. júla 2012).
Na vybavovanie vecí v jazyku meniny sa vzahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v tátnom jazyku.
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POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:
 ... (názov orgánu verejnej správy) poskytne odpoveï na podanie napísané v jazyku meniny okrem tátneho jazyka aj v jazyku meniny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v tátnom jazyku. Odpoveï orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem tátneho jazyka aj v jazyku meniny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
 Rozhodnutie ... (názov orgánu verejnej správy) v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie zaèalo podaním
v jazyku meniny alebo na poiadanie vydáva okrem tátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku meniny (od 1. júla
2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v tátnom jazyku.
 Rodný list,*) sobány list,*) úmrtný list,*) povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na poiadanie vydávajú dvojjazyène, a to v tátnom jazyku a v jazyku meniny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v tátnom jazyku (od 1. júla 2012).
 ... (názov orgánu verejnej správy) poskytuje obèanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na poiadanie dvojjazyène, a to v tátnom jazyku a v jazyku meniny (od 1. júla 2012).
... (názov orgánu verejnej správy) zabezpeèuje monos pouívania ... jazyka (uvies prísluný jazyk národnostnej meniny) nasledujúcim spôsobom:
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................**)

Ak obèanovi Slovenskej republiky boli poruené jeho práva pouíva jazyk meniny v ústnom a písomnom styku
(§ 7b zákona), môe túto skutoènos oznámi sekcii národnostných menín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá zaène vo veci správne konanie.

V ................................... dòa ..................................

.........................................................................
Podpis vedúceho orgánu verejnej správy
a peèiatka

Vysvetlivky:

*) Informáciu o vydávaní dvojjazyèného rodného listu, sobáneho listu a úmrtného listu uvádza len prísluný orgán verejnej správy oprávnený vydáva rodný list, sobány list a úmrtný list.
**) Ak orgán verejnej správy zabezpeèuje monos pouívania jazyka národnostnej meniny prostredníctvom svojho zamestnanca, v tejto
èasti informácie uvedie meno svojho prísluného zamestnanca.
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536
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zloení, rozhodovaní komisie
a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súae na uzatvorenie zmluvy
o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 53
ods. 6 zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie navrhovate¾om
osoba, ktorá predloí návrh zmluvy o doh¾ade nad tlaèou kontrolných známok (ïalej len zmluva) do verejnej súae.
§2
Podrobnosti o podmienkach na predkladanie
návrhov zmluvy vo verejnej súai
Predmetom rozhodovania komisie sú návrhy zmluvy
predloené do verejnej súae vyhlásenej oznámením
v Obchodnom vestníku, tlaèi alebo v iných veobecne
prístupných prostriedkoch masovej komunikácie. Prílohou takto predloeného návrhu zmluvy sú doklady
preukazujúce splnenie podmienok verejnej súae, a to
doklady preukazujúce
a) drbu technického zariadenia umoòujúceho aplikáciu jedineèného èísla kontrolnej známky a poadovaných ochranných prvkov na kontrolnú známku,
b) schopnos aplikácie ochranných prvkov na kontrolnú známku, ktoré sú uvedené v podmienkach vyhlásenej verejnej súae.
§3
Zloenie komisie
(1) Komisia má pä riadnych èlenov, ktorí majú právo
vyhodnocova návrhy predloené navrhovate¾om do verejnej súae na výber tlaèiarne.
(2) Riadnymi èlenmi komisie sú:
a) jeden zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo),
b) dvaja zamestnanci Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky (ïalej len finanèné riadite¾stvo) a
c) dvaja zástupcovia reprezentatívnych zdruení podnikate¾ov, ktorých èlenovia uvádzajú lieh do daòového vo¾ného obehu a sú odberate¾mi kontrolných
známok.

(3) Ïalími osobami, ktoré sa zúèastòujú rokovania
komisie a ktoré nemajú právo vyhodnocova návrhy
predloené navrhovate¾om do verejnej súae na výber
tlaèiarne, môu by
a) zamestnanci ministerstva,
b) zamestnanci finanèného riadite¾stva a
c) zástupcovia reprezentatívnych zdruení podnikate¾ov, ktorých èlenovia uvádzajú lieh do daòového vo¾ného obehu a sú odberate¾mi kontrolných známok.
§4
Rozhodovanie komisie a postup komisie
pri vyhodnocovaní predloeného návrhu
na uzatvorenie zmluvy
(1) Jednotlivým kritériám uvedeným v podmienkach
verejnej súae na uzatvorenie zmluvy sa urèí relatívna
váha, a to vyjadrením intervalu s prísluným maximálnym bodovým rozpätím. Pri hodnotení predloených
návrhov na uzatvorenie zmluvy sa ku kadému kritériu
priraïuje jednotlivými èlenmi komisie poèet bodov
v urèenom intervale.
(2) Kritériami na vyhodnotenie návrhov na uzatvorenie zmluvy komisiou sú najmä
a) kvalita vyhotovenia kontrolnej známky,
b) ochranné prvky kontrolnej známky,
c) podmienky reklamácie kontrolných známok,
d) splnenie podmienok vyhotovenia a dodania kontrolných známok,
e) cena kontrolnej známky.
(3) Po vyhodnotení predloených návrhov na uzatvorenie zmluvy komisiou sa na základe splnenia poadovaných kritérií a výsledného bodového hodnotenia urèí
navrhovate¾, ktorého návrh najlepie spåòa podmienky
verejnej súae na uzatvorenie zmluvy.
(4) Rozhodnutie komisie o výsledku vyhodnotenia
verejnej súae na uzatvorenie zmluvy sa bezodkladne
oznámi kadému navrhovate¾ovi.
(5) Ak sa po vyhodnotení predloených návrhov na
uzatvorenie zmluvy komisiou zistí, e iaden z návrhov
nespåòa poadované kritériá, verejná súa na uzatvorenie zmluvy sa zruí.
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§5
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

v z. Vladimír Tvaroka v. r.
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537
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia
na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu,
prepravu liehu, vyskladòovanie liehu a preberanie liehu, kontrole mnostva liehu,
zisovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu
(o kontrole výroby a obehu liehu)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 72
ods. 4 zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) výrobným zariadením na výrobu liehu1) zariadenie,
ktorým je destilaèné zariadenie, rafinaèné zariadenie, rektifikaèné zariadenie, ich súèasti, potrubia,
iné zariadenia a ich súèasti, v ktorých sú lieh a liehové pary neregistrované kontrolným liehovým meradlom,2) ako aj zariadenia na zberanie a odvádzanie
lutrových vôd a odlúèených olejov a voskov; za výrobné zariadenia mono povaova aj iné zariadenia
slúiace na výrobu liehu,
b) technologickým zariadením na spracovanie liehu
dávkovacie zariadenie, zmieavacie zariadenie a iné
zariadenia, ktoré sú vybavené urèenými meradlami,
pod¾a osobitných predpisov,3) ako aj preèerpávacie
zariadenie; overenie alebo vyhlásenie o zhode zariadení na spracovanie liehu pod¾a osobitných
predpisov3) sa nevyaduje, ak sa mnostvo spracovaného liehu zisuje z hmotnosti liehu urèenými meradlami pod¾a osobitných predpisov,3)
c) technologickým zariadením na skladovanie liehu
nádr, sud, prepravná nádoba a iné nádoby, v ktorých sa skladuje zmeraný lieh a ktoré spåòajú poiadavky pod¾a osobitných predpisov;3) overenie alebo
vyhlásenie o zhode zariadení na skladovanie liehu
pod¾a osobitných predpisov3) sa nevyaduje, ak sa
mnostvo skladovaného liehu zisuje z hmotnosti
liehu urèenými meradlami pod¾a osobitných predpisov,3)
d) technologickým zariadením na prepravu liehu, vyskladòovanie liehu a preberanie liehu prepravná
nádr, sud, autocisterna, eleznièné cisterna a iné
nádoby, v ktorých sa prepravuje zmeraný lieh a kto1

ré spåòajú poiadavky pod¾a osobitných predpisov;3)
overenie alebo vyhlásenie o zhode zariadení na prepravu liehu, vyskladòovanie liehu a preberanie liehu v súlade s osobitnými predpismi3) sa nevyaduje,
ak sa mnostvo prepravovaného liehu, vyskladòovaného liehu a preberaného liehu zisuje z hmotnosti
liehu urèenými meradlami pod¾a osobitných predpisov,3)
e) lutrovými vodami vody vznikajúce po oddelení liehu
v procese výroby; v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia, v ktorom sa úkvapy a dokvapy odvádzajú do zariadenia pre zachytávanie lutrových vôd, sa za lutrové vody povauje aj zmes
úkvapov a dokvapov s lutrovými vodami,
f) zabezpeèením výrobného zariadenia alebo technologického zariadenia na spracovanie liehu, technologického zariadenia na skladovanie liehu, technologického
zariadenia
na
prepravu
liehu,
vyskladòovanie liehu a preberanie liehu, umiestnenie uzávery colného úradu na jednotlivé zariadenia
zamestnancom colného úradu.
Poiadavky na výrobné zariadenie na výrobu
liehu, technologické zariadenie na
spracovanie liehu, skladovanie liehu,
prepravu liehu, vyskladòovanie liehu
a preberanie liehu a poiadavky na ich
usporiadanie
§2
Podrobnosti o poiadavkách na usporiadanie
výrobného zariadenia na výrobu liehu
v podnikoch na výrobu liehu
(1) Usporiadaním výrobného zariadenia na výrobu
liehu v podniku na výrobu liehu (ïalej len výrobné zariadenie) sa rozumie také zostavenie a úprava výrobného zariadenia, ktoré zabezpeèí spo¾ahlivé zistenie
mnostva vyrobeného liehu.

) § 44 zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
) § 45 ods. 1 zákona è. 530/2011 Z. z.
3
) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorích predpisov.
2
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(2) Výrobné zariadenie musí by vyrobené z materiálu odolného voèi pôsobeniu liehu, liehových pár
a voèi pôsobeniu prevádzkovej teploty a tlaku, má by
spo¾ahlivé, nepokodené, tesné, preh¾adné a prístupné. Povrchová úprava alebo izolácia výrobného zariadenia nesmie ovplyvni spo¾ahlivé zistenie vyrobeného
mnostva liehu.

(11) V liehovare na výrobu destilátov môe ma spojovacie potrubie objemového meradla na lieh odboèky
na zachytávanie jednotlivých podielov destilácie (rektifikácie), ak nespôsobia vzdutie liehu vo výrobnom zariadení obmedzením prítoku liehu do objemového meradla na lieh nesprávne umiestnenými kohútmi alebo
ventilmi.

(3) Súèasti výrobného zariadenia a jeho spojenia,
v ktorých sú liehové kvapaliny a liehové pary ete neregistrované kontrolným liehovým meradlom, musia by
trvalo pevne a tesne spojené a kontrukène prispôsobené tak, aby boli odolné proti neoprávnenému preniknutiu do výrobného zariadenia a aby ich bolo moné zabezpeèi uzáverou colného úradu (ïalej len uzávera).

(12) Ak sa spätný tok liehu vracia do varného kotla
destilaèného prístroja, prívodné záparové potrubie má
ústi do osobitnej kovovej nádoby umiestnenej na dne
varného kotla destilaèného prístroja tak, e táto nádoba zostane naplnená záparou aj po vyprázdnení varného kotla a prívodné potrubie bude úplne ponorené do
zápary, ktorá zostala. Vypúacie potrubie výpalkov
má by usporiadané tak, aby vo varnom kotle destilaèného prístroja zostali výpalky v mnostve najmenej
10 % objemu tohto varného kotla.

(4) Na spájkovanie èastí výrobného zariadenia sa
pouívajú len tvrdé spájky. Na utesnenie výrobného zariadenia sa pouívajú len hmoty odolné voèi pôsobeniu
prevádzkovej teploty a tlaku a voèi pôsobeniu liehu
a liehových pár.
(5) Výrobné zariadenie musí by usporiadané tak,
aby sa vetky neodmerané liehové kvapaliny a liehové
pary odvádzali iba do chladièa a ïalej len do kontrolného liehového meradla alebo spä do výrobného zariadenia a aby boli spôsobilé na priloenie uzáver.
(6) Výrobné zariadenie v liehovare na výrobu destilátov a výrobné zariadenie v liehovarníckom závode na
pestovate¾ské pálenie ovocia musí by usporiadané
tak, aby destilácia bola spojená priamo s rektifikáciou
a kontrolným liehovým meradlom sa registroval u rektifikovaný lieh. Rektifikaèný prístroj má zariadenie,
ktoré znemoní plnenie prístroja záparou.
(7) V liehovarníckom závode s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie sa musí vyrobený lieh registrova kontrolným liehovým meradlom na kadom
stupni výroby.
(8) Potrubie, ktorým sa prepravuje lieh a liehové
pary ete neregistrované kontrolným liehovým meradlom, nesmie by pokodené a ani upravované tak, aby
sa zabránilo spo¾ahlivému zisteniu vyrobeného
mnostva liehu; ak také potrubie prechádza cez stenu
alebo strop, ponechá sa okolo neho na kadej strane
dostatoèný priestor na jeho prehliadku s výnimkou
pod¾a osobitného predpisu.4)

(13) Ak sa lutrové vody zbavené liehu pred výstupom
z destilaèného zariadenia nezmieajú s výpalkami alebo sa ïalej nepouijú, odvedú sa odpadovým potrubím
zabezpeèeným colným úradom tak, aby sa dokonale
zmieali so splakovými vodami alebo so znehodnocujúcim prostriedkom.
(14) V liehovare na výrobu destilátov a v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia sa úkvapy
a dokvapy nepouité na ïalie spracovanie zmieajú
s výpalkami a lutrovými vodami a znièia sa vypustením
do odpadovej jamy. Ak sa v liehovare na výrobu destilátov úkvapy a dokvapy zachytávajú do zabezpeèenej zásobnej nádre a ak na tejto nádri nie je potrubie na
priame vypúanie úkvapov a dokvapov do odpadovej
jamy, mnostvo liehu obsiahnuté v úkvapoch a dokvapoch nepouitých na ïalie spracovanie sa meria za
prítomnosti zamestnanca colného úradu a o ich znièení
sa vyhotoví protokol.
(15) V podniku na výrobu liehu s výnimkou liehovaru
na výrobu destilátov a liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia musia by úkvapy a dokvapy
merané kontrolným liehovým meradlom.

(9) Do kontrolného liehového meradla, ktorým je
objemové meradlo na lieh5) (ïalej len objemové meradlo na lieh), musí vteka lieh samospádom.

(16) Ak sa v liehovare na výrobu destilátov pouíva
odluèovaè olejov a voskov, umiestòuje sa pred kontrolným liehovým meradlom a lieh zbavený pracej vody
a oleja sa odvádza spä do destilaèného zariadenia. Odlúèené oleje a vosky sa odvádzajú do zásobníka zabezpeèeného colným úradom. Ak sú odlúèené oleje a vosky
urèené na znièenie, obsah zásobníka sa pri vypúaní
zmiea s výpalkami alebo inak znehodnotí.

(10) Na spojovacom potrubí od chladièa ku kontrolnému liehovému meradlu sa umiestòujú odvzduòovacie zariadenia a vzorkovacie kohúty, ktoré sa zabezpeèujú uzáverou. Ak sa mnostvo vyrobeného liehu
registruje objemovým meradlom na lieh, na spojovacom potrubí od chladièa k objemovému meradlu na lieh
sa umiestòujú aj epruvety.

(17) V chemickom liehovare,6) v ktorom sa vyrobený
lieh ïalej rafinuje, má by odvádzanie rafinovaného
syntetického liehu z obehovej nádre nastavené tak,
aby pri odvádzaní liehu z tejto nádre do
a) potrubia pre syntetický lieh vznikol lieh s minimálnym obsahom vyích alkoholov a prchavých látok
urèených pre syntetický lieh,

4

) Napríklad vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poiadavky na protipoiarnu bezpeènos pri výstavbe a pri uívaní stavieb v znení vyhláky è. 307/2007 Z. z.
5
) § 45 ods. 1 písm. a) zákona è. 530/2011 Z. z.
Príloha è. 24 k vyhláke è. 210/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) § 2 ods. 3 písm. n) zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
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b) odpadovej nádre bol lieh znehodnotený zmieaním
so surovinou na výrobu syntetického liehu.
§3
Podrobnosti o poiadavkách na technologické
zariadenie na spracovanie liehu, skladovanie liehu,
prepravu liehu, vyskladòovanie liehu
a preberanie liehu
(1) Usporiadaním technologického zariadenia na
spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu,
vyskladòovanie liehu a preberanie liehu sa rozumie
také zostavenie a úprava technologického zariadenia
na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladòovanie liehu a preberanie liehu, ktoré zabezpeèí spo¾ahlivé zistenie mnostva spracovaného liehu, skladovaného liehu, prepravovaného liehu,
vyskladòovaného liehu a preberaného liehu.
(2) Technologické zariadenie na spracovanie liehu,
skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladòovanie liehu a preberanie liehu musí by vyrobené z materiálov
odolných voèi pôsobeniu liehu a liehových pár a musí
by prispôsobené na priloenie uzáver. Ak technologické zariadenie na skladovanie liehu a spracovanie liehu
nie je prispôsobené na priloenie uzáver, postupuje sa
pod¾a § 46 ods. 5 písm. a) zákona.
(3) Nádre na skladovanie liehu musia ma tvar pravidelného valca alebo hranola a musia by vybavené zariadením na meranie výky hladiny a objemu liehu
v súlade s osobitnými predpismi.3) Dno nádre musí
by mierne sklonené a výpust s kohútom musí by
umiestený na najniom mieste nádre; armatúry na
spodnej èasti nádre musia by z materiálu odolného
voèi pôsobeniu liehu.
(4) Nádre na skladovanie liehu vyie ako 2 m majú
na pláti vzorkovacie kohúty na odber vzoriek liehu
z rôznych vrstiev obsahu nádre, a to maximálne vo
vzdialenosti 2 m, alebo majú na veku otvor, ktorý je prispôsobený na ponorenie vzorkovacieho zariadenia na
odber vzoriek liehu z rôznych vrstiev nádre.
(5) Nádre na skladovanie liehu musia ma vyznaèený objem liehu, ktorý zostane pod nulovým bodom.
(6) Nádre na skladovanie liehu a na prepravu liehu
sa plnia najviac do 95 % objemu.
Spôsoby zabezpeèenia výrobného
zariadenia, technologického zariadenia
na spracovanie liehu, skladovanie liehu,
prepravu liehu, vyskladòovanie liehu
a preberanie liehu
§4
Zabezpeèenie výrobného zariadenia
v podnikoch na výrobu liehu
(1) Zabezpeèenie výrobného zariadenia sa musí vykona pred prvým zaèatím výroby liehu a pod¾a potreby
vdy po vykonaní kadej opravy jednotlivých èastí vý7

Strana 4363

robného zariadenia alebo pokodenia uzávery. Ak
výrobné zariadenie v podniku na výrobu liehu nie je
prispôsobené na priloenie uzáver, postupuje sa pod¾a
§ 44 ods. 3 zákona.
(2) Na zabezpeèenie výrobného zariadenia sa pouíva
jednoduchá alebo dvojitá uzávera. Jednoduchou uzáverou je umiestnenie plomb priamo na jednotlivé èasti
výrobného zariadenia. Dvojitou uzáverou je ïalia jednoduchá uzávera priloená na plechový kryt, kovovú
mreu alebo sie z drôteného pletiva, ktorá kryje jednoduchú uzáveru.
(3) Na zabezpeèenie výrobného zariadenia sa
pouívajú plomby a plombovacie kliete s raznicou colného úradu a
a) pirálovitý plombovací drôtik, ak teplota zabezpeèovaného zariadenia alebo jeho èasti môe pri obvyklej
prevádzke presiahnu 50 oC, alebo
b) impregnovaný motúz, ak teplota zabezpeèovaného
zariadenia alebo jeho èasti môe pri obvyklej prevádzke by najviac 50 oC.
(4) Spojenie medzi prítokovým potrubím do objemového meradla na lieh a prírubou odtokového potrubia
z chladièa musí by zakryté nenatretým plechovým krytom a zabezpeèené uzáverou. Ak je spojovacie potrubie
medzi chladièom a objemovým meradlom na lieh vyhotovené z nerezovej ocele, plechovým krytom musia by
zabezpeèené prírubové spoje.
(5) V liehovarníckych závodoch sa dvojitou uzáverou
musí zabezpeèi výrobné zariadenie, ak by jednoduchá
uzávera dostatoène nezabezpeèovala výrobné zariadenie proti neoprávnenému preniknutiu.
(6) Uzáverami musia by zabezpeèené vetky kohúty,
ventily, otvory, príruby, príklopy, odnímate¾né zorné
sklá, èistiace otvory a potrubia tej èasti výrobného zariadenia, v ktorej sa nachádzajú nezmerané liehové
pary alebo liehové kvapaliny, ak odsek 1 alebo odsek 13
neustanovujú inak. Ak nemono v podniku na výrobu
liehu, v ktorom sa vyrobené mnostvo liehu registruje
kontrolným liehovým meradlom, ktorým je meracia
zostava na lieh7) (ïalej len meracia zostava na lieh),
umiestni uzáveru z technického alebo technologického dôvodu, postupuje sa pod¾a § 44 ods. 3 zákona. Spojovacie potrubie od chladièa ku kontrolnému liehovému meradlu, kontrolné liehové meradlo a zariadenie na
zbieranie a odvádzanie lutrovej vody, ak sa lutrová
voda nevracia spä do výrobného procesu, sa zabezpeèia vo vetkých podnikoch na výrobu liehu.
(7) V záparovej kolóne musí by potrubie na vodu
pouívanú na jej èistenie zabezpeèené kohútom a spätným ventilom. Uzáverou musia by zabezpeèené èasti
nad prívodným záparovým potrubím, a to priezory, èistiace otvory, prielezy; nezabezpeèujú sa èasti pod prívodným záparovým potrubím a záparové èerpadlo, potrubie na odtok výpalkov, výpalkový regulátor
a zdvíhaè výpalkov.
(8) Kohúty a spätné ventily potrubia na vodu
pouívanú na èistenie kolóny odvádzajúcej lutrové

) § 45 ods. 1 písm. b) zákona è. 530/2011 Z. z.
Príloha è. 72 k vyhláke è. 210/2000 Z. z. v znení vyhláky è. 171/2008 Z. z.
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vody musia by zabezpeèené uzáverou. Uzáverou musia by zabezpeèené epruvety na odber vzoriek
na zisovanie objemovej koncentrácie liehu v lutrových
vodách.
(9) V rafinaèných a rektifikaèných kolónach musia
by zabezpeèené vetky ich èasti nad prívodným potrubím spätného toku, príruby na potrubie spätného toku
a príruby na potrubie na odvádzanie liehových pár; nezabezpeèujú sa èasti pod prívodným potrubím spätného toku. Ventily na veku rafinaèných a rektifikaèných
kolón sa môu zabezpeèi drôtenými komi.
(10) Deflegmátory, odvodòovacie zariadenie, kondenzátory a chladièe musia by zabezpeèené uzáverami
na vetkých vonkajích aj vnútorných rozoberate¾ných spojoch s ïalími èasami výrobného zariadenia.
(11) Ostatné èasti výrobného zariadenia, napríklad
zariadenie na zachytávanie liehu z plynov z kvasenia,
musia by zabezpeèené, iba ak sa v týchto èastiach výrobného zariadenia nachádza lieh s obsahom alkoholu
viac ako 15 % objemu.
(12) Ustanovenia odsekov 7 a 11 sa nevzahujú na
podnik na výrobu liehu, ktorý pouíva na meranie vyrobeného mnostva liehu meraciu zostavu na lieh.
(13) V chemickom liehovare,6) v ktorom sa pri výrobe
pouíva obehová nádr, musia by uzáverami zabezpeèené vetky odvádzacie potrubia z tejto nádre a k prípojným miestam do destilaènej kolóny alebo do potrubia pre technický lieh, alebo do odpadovej nádre.
§5
Zabezpeèenie technologického zariadenia na
spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu,
vyskladòovanie liehu a preberanie liehu
Zabezpeèením technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladòovanie liehu a preberanie liehu sa rozumie
umiestnenie uzávery alebo uzávery prevádzkovate¾a
daòového skladu na skladovacie nádre, sudy, prepravné obaly, autocisterny, eleznièné cisterny, iné zariadenia a priestory, v ktorých sa nachádza zmeraný
lieh.
Meranie mnostva vyrobeného liehu
§6
Meranie mnostva vyrobeného liehu,
pouitie kontrolného liehového meradla
a spôsob jeho zabezpeèenia
(1) Na meranie mnostva vyrobeného liehu sa
pouívajú kontrolné liehové meradlá, stacionárne
nádre alebo iné urèené meradlá pod¾a osobitných predpisov.3)
(2) Kontrolné liehové meradlo musí by poèas výroby
trvalo spojené s chladièom a umiestnené tak, aby bolo
zo vetkých strán vo¾ne prístupné; ak sa lieh regeneru-
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je, kontrolné liehové meradlo musí by pripojené na
chladiè regeneraèného zariadenia.
(3) Objemové meradlo na lieh musí by umiestnené
na podstavci (podmurovke) z neomietnutých plných tehál z pálenej hliny, do ktorého sa osadí kotva základovej dosky tohto meradla alebo jeho iné kotviace prvky
tak, aby objemové meradlo na lieh bolo vo vodorovnej
polohe a nemohlo sa uvo¾ni bez pokodenia muriva.
Objemové meradlo na lieh musí by umiestnené v takej
výke, aby sa skúka pri jeho overovaní pod¾a osobitných predpisov5) vykonala priamym vtokom liehu do
suda alebo odmernej nádoby.
(4) Objemové meradlo na lieh musí by od destilaèného zariadenia a iných zdrojov tepla vzdialené tak, aby
sa zamedzilo zvýenému odparovaniu liehu v zbernej
nádobe meradla.
(5) Uzáverou musí by zabezpeèený kryt objemového
meradla na lieh. Ak na jednotlivých èastiach objemového meradla na lieh nie je spoloèný kryt vhodný na priloenie uzáver, musí by uzáverou samostatne zabezpeèená kadá jeho èas.
(6) Uzáverou musia by zabezpeèené pravé a ¾avé
dvierka k zbernej nádobe a vlonej nádobe objemového
meradla na lieh. Prevádzkovate¾ podniku na výrobu liehu môe zabezpeèi ¾avé dvierka k zbernej nádobe
a vlonej nádobe objemového meradla na lieh.
(7) Meracia zostava na lieh musí by umiestnená tak,
aby na òu nepôsobilo teplo a aby sa zamedzilo jej vonkajiemu mechanickému zaaeniu a otrasom. Meracia zostava na lieh musí by zabezpeèená krytom
a umiestnená v priestorovo ohranièenom mieste zabezpeèenom uzáverou, prièom uzáverou musí by zabezpeèený aj kryt meracej zostavy na lieh.
(8) Súèasou meracej zostavy na lieh musí by aj etalónové gravimetrické zariadenie s nádrou, vyhodnocovania jednotka, regulátor prietoku liehu a teplotný poistný ventil.
Kontrola a úprava
kontrolného liehového meradla
§7
(1) Kontrola kontrolného liehového meradla pod¾a
§ 45 ods. 3 zákona musí by vykonaná pred kadým zaèatím výroby liehu a po kadom ukonèení výroby liehu,
prièom pri objemovom meradle na lieh sa vykoná
aj jeho úprava. Kontrola správnosti chodu kontrolného
liehového meradla sa vykonáva poèas výroby liehu vdy
pri zisovaní vyrobeného mnostva liehu. Kontrola
kontrolného liehového meradla pod¾a § 45 ods. 3 zákona a úprava objemového meradla na lieh sa môe vykona aj s prihliadnutím na prevádzkové pomery podniku
na výrobu liehu.
(2) Kontrolné liehové meradlo musí by po jeho kontrole a úprave zabezpeèené uzáverou.
(3) Ak sa z nevyhnutných prevádzkových dôvodov
odoberá lieh z výrobného zariadenia pred jeho registrá-
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ciou kontrolným liehovým meradlom, musí sa tak urobi len cez objemové prietokové meradlá na kvapaliny8)
pouité na odber vzoriek, ktoré sú overené alebo majú
vyhlásenie o zhode pod¾a osobitných predpisov.3) Ak
z technických príèin nemono odobera vzorky liehu
cez objemové prietokové meradlá na kvapaliny,8) vzorka liehu sa odoberie len v prítomnosti zamestnanca
colného úradu.
§8
Kontrola a úprava objemového meradla na lieh
(1) Pred kadým zaèatím výroby liehu sa kontroluje
a) umiestnenie objemového meradla na lieh,
b) platnos dokladu o overení objemového meradla na lieh,
c) poèet, umiestnenie a neporuenos uzáver na objemovom meradle na lieh,
d) stav poèítadla objemového meradla na lieh.
(2) Poèas výroby liehu sa pri zisovaní vyrobeného
mnostva liehu kontroluje správny chod objemového
meradla na lieh, prièom sa
a) preveruje pevnos spojenia osi poèítadla s hriade¾om
merného bubna,
b) zisuje a zaznamenáva teplota nameraná maximálnym teplomerom,
c) zisuje stav základovej dosky objemového meradla
na lieh,
d) preveruje správnos vzorkovacieho zariadenia objemového meradla na lieh; odchýlka medzi skutoène
zisteným mnostvom liehu vo vzorkovacom zariadení objemového meradla na lieh a vypoèítaným
mnostvom liehu v zbernej nádobe objemového meradla na lieh nesmie by vyia ako 15 %; ak je táto
hodnota vyia ako 15 %, objemové meradlo na lieh
sa a do jeho nového overenia vyradí z prevádzky.
(3) Ak sa pri výrobe liehu prekroèí dovolený rozsah
teplôt objemového meradla na lieh, meradlo sa musí a
do jeho nového overenia vyradi z prevádzky.
(4) Ak teplota zmeraná maximálnym teplomerom
prekroèila 70 oC, objemové meradlo na lieh sa musí a
do jeho nového overenia vyradi z prevádzky.
(5) Po ukonèení výroby a po ukonèení zisovania vyrobeného mnostva liehu sa objemové meradlo na lieh
skontroluje a opä zabezpeèí uzáverou. Pred opätovným zabezpeèením objemového meradla na lieh sa vyprázdni obsah zberných nádob a vloných nádob zamestnancom colného úradu.
(6) Drobné úpravy objemového meradla na lieh, najmä úpravu netesnosti výpustného kohúta (ventilu)
zbernej nádoby jeho dotiahnutím, úpravu uvo¾nenia
uchytenia naberaèiek, dotiahnutie dvojitého lievika,
vyèistenie záchytky pre hustomer sa vykonáva len
v prítomnosti zamestnanca colného úradu.
(7) Opravy na meracích komorách bubna, na hlavnom poèítadle alebo zálonom poèítadle objemového
8
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meradla na lieh a opravy porúch vzniknutých neoprávneným zásahom alebo vonkajím pôsobením na objemové meradlo na lieh sa vykonávajú len oprávnenou
osobou na túto èinnos pod¾a osobitného predpisu.9)
Opravy jednotlivých èastí objemového meradla na lieh
na mieste ich intalácie (umiestnenia) sa vykonávajú
oprávnenou osobou9) a len v prítomnosti zamestnanca
colného úradu; objemové meradlo na lieh sa po oprave
niektorej èasti prvotne overuje.10)
§9
Kontrola a úprava meracej zostavy na lieh
(1) Pred kadým zaèatím výroby liehu sa kontroluje
a) stav vyhodnocovacej jednotky meracej zostavy na
lieh,
b) platnos overenia meracej zostavy na lieh,
c) poèet, umiestnenie a neporuenos uzáver na meracej zostave na lieh.
(2) Opravy porúch vzniknutých neoprávneným zásahom alebo vonkajím pôsobením na meraciu zostavu
na lieh a opravy jednotlivých èastí meracej zostavy na
lieh na mieste ich intalácie (umiestnenia) a korekcie
programu vyhodnocovacej jednotky meracej zostavy na
lieh sa vykonávajú oprávnenou osobou9) a len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Meracia zostava na
lieh sa po oprave niektorej èasti prvotne overuje.10)
(3) Po ukonèení výroby a po ukonèení zisovania vyrobeného mnostva liehu sa musí meracia zostava na
lieh skontrolova a opä zabezpeèi uzáverou.
§ 10
Váhová merná skúka meracej zostavy na lieh
(1) Váhová merná skúka meracej zostavy na lieh sa
vykonáva s prihliadnutím na prevádzkové pomery podniku na výrobu liehu zamestnancom colného úradu
v prítomnosti prevádzkovate¾a podniku na výrobu liehu.
(2) Pri váhovej mernej skúke meracej zostavy na lieh
sa porovnáva vyrobené mnostvo liehu vypoèítané vyhodnocovacou jednotkou meracej zostavy na lieh na
základe údajov o hmotnosti, objeme, teplote a hustote
vyrobeného liehu s mnostvom liehu vypoèítaným z objemovej koncentrácie liehu a hmotnosti liehu zistenej
etalónovým gravimetrickým zariadením s nádrou. Poèas váhovej mernej skúky meracej zostavy na lieh celé
vyrobené mnostvo liehu vteká len do etalónového gravimetrického zariadenia s nádrou.
(3) Odchýlka meracej zostavy na lieh (u) sa zisuje
z údajov pod¾a odseku 2, vyjadruje sa v percentách
a vypoèíta sa pod¾a vzorca
Vh  Vo
u=
. 100,
Vh

) Prílohy è. 10 a 11 k vyhláke è. 210/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Prílohy è. 1 a MI-005 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 445/2010 Z. z.
9
) § 26 zákona è. 142/2000 Z. z. v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
10
) § 16 zákona è. 142/2000 Z. z. v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
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v ktorom
Vh je mnostvo liehu (v l a.) zistené (vypoèítané) z hmotnosti liehu,
Vo je mnostvo liehu (v l a.) zmerané meracou zostavou
na lieh.
(4) Odchýlka meracej zostavy na lieh zistená váhovou mernou skúkou meracej zostavy na lieh nesmie
by väèia ako ±0,3 %.
Zisovanie vyrobeného mnostva liehu
§ 11
Urèenie objemovej koncentrácie liehu
a objemového mnostva liehu
(1) Objemová koncentrácia liehu sa urèuje liehomerom11)
alebo na základe merania hustoty hustomerom na
lieh11) pri súèasnom zisovaní teploty liehu, ak § 17 neustanovuje inak.
(2) Pri výpoète objemovej koncentrácie liehu sa postupuje pod¾a osobitného predpisu12) a pod¾a alkoholometrických výpoètov uvedených v osobitnom predpise.13)
(3) Na úèely zistenia objemového mnostva liehu
v prísluných merných jednotkách sa objemová koncentrácia liehu zistená pod¾a odseku 1 prepoèíta na objemovú koncentráciu liehu pri teplote 20 oC.
(4) Pri výpoète objemového mnostva liehu v prísluných merných jednotkách pri teplote 20 oC z objemu
liehu sa mnostvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypoèíta pod¾a vzorca
VE = VN . kv . Fb,
v ktorom
VN je celkový objem liehu,
Fb je korekèný faktor pre teplotnú rozanos v skladovacej nádri alebo v prepravnej nádri,
kv je prevodný koeficient pre objemovú koncentráciu
liehu, ktorý sa vypoèíta pod¾a vzorca
kv = σE/100 . ρt/ρ20,
v ktorom
σE je objemová koncentrácia etanolu v roztoku etanolu s vodou (jednotka: % = 0,01),
ρt je hustota roztoku etanolu a vody pri teplote t (jednotka: kg/m3),
ρ20 je hustota roztoku etanolu a vody pre teplote 20 oC
(jednotka: kg/m3).
(5) Pri výpoète objemového mnostva liehu v prísluných merných jednotkách pri teplote 20 oC z hmotnosti
liehu sa mnostvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypoèíta pod¾a vzorca
VE = Z . km,
v ktorom
Z je celková hmotnos liehu v kg,
11
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km je prevodný koeficient pre objemovú koncentráciu,
ktorý sa vypoèíta pod¾a vzorca
km = σE . 10/ρ20 . [1 + ρa (1/ρ20  1/ρz)],

v ktorom
σE je objemová koncentrácia etanolu v roztoku etanolu
s vodou (jednotka: % = 0,01),
ρ20 je hustota roztoku pre teplote 20 oC (jednotka:
kg/m3),
ρa je hustota vzduchu (jednotka: kg/m3; prijatá hodnota: 1,2 kg/m3),
ρz je hustota závaia (jednotka: kg/m3; prijatá hodnota: 8 000 kg/m3).
§ 12
Spôsob zisovania vyrobeného mnostva liehu
(1) Vyrobené mnostvo liehu sa zisuje z objemu liehu preteèeného kontrolným liehovým meradlom, z objemovej koncentrácie liehu a z priemernej teploty liehu
preteèeného meradlom.
(2) Celkový objem liehu preteèeného objemovým meradlom na lieh sa zisuje z rozdielu údajov na konci a na
zaèiatku obdobia, poèas ktorého sa zisuje vyrobené
mnostvo liehu. Vyrobené mnostvo liehu Ve v l a. pri
teplote 20 oC sa vypoèíta pod¾a vzorca
Ve = [(Vm + Vz) . Fb . Kb + Vnm] . kv,

v ktorom
Vm je objem liehu, ktorý predstavuje rozdiel stavu
hlavného poèítadla objemového meradla na lieh
na konci a na zaèiatku obdobia, poèas ktorého sa
zisuje vyrobené mnostvo liehu, prièom sa prihliada na posun poèítadla pri ruènom pretoèení
hlavného merného bubna objemového meradla
na lieh,
Vz je objem liehu, ktorý predstavuje rozdiel stavu
záloného poèítadla objemového meradla na lieh
na konci a na zaèiatku obdobia, poèas ktorého sa
zisuje vyrobené mnostvo liehu, prièom sa prihliada na posun poèítadla pri ruènom pretoèení
záloného merného bubna objemového meradla
na lieh,
Vnm je objem liehu nezaregistrovaný poèítadlami objemového meradla na lieh,
je prevodný koeficient pre objemovú koncentrákv
ciu liehu v zbernej nádobe objemového meradla
na lieh a pre priemernú teplotu liehu v zbernej nádobe objemového meradla na lieh prepoèítanú na
20 oC,
Fb je korekèný faktor na teplotnú rozanos objemového meradla na lieh,
Kb je korekèný koeficient na chybu údaja objemového meradla na lieh zistený skúkou správnosti
meradla pod¾a osobitného predpisu.4)
(3) Objemová koncentrácia liehu sa zisuje
liehomerom11) alebo hustomerom na lieh11) zo zbernej
nádoby objemového meradla na lieh a koriguje sa pod¾a

) Prvá a druhá èas prílohy è. 16 k vyhláke è. 210/2000 Z. z. v znení vyhláky è. 361/2004 Z. z.
) Tretia èas prílohy è. 16 k vyhláke è. 210/2000 Z. z.
13
) Tretia èas prílohy è. 16 k vyhláke è. 210/2000 Z. z.
Medzinárodné odporúèanie Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu R 22 Medzinárodné alkoholometrické tabu¾ky.
12
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zistenej objemovej koncentrácie liehu vo vlonej nádobe objemového meradla na lieh; pri vlonej nádobe je
prípustný rozdiel spôsobený vyparením do 0,2 % objemu liehu, ktoré pripadá na jeden mesiac. Ak doba od
posledného zisovania mnostva vyrobeného liehu je
kratia ako mesiac, výparka sa poèíta za túto dobu. Ak
je táto hodnota vyia ako 0,2 % objemu liehu za mesiac alebo za dobu od posledného zisovania mnostva
vyrobeného liehu, pripoèíta sa polovica zistenej výparky za sledované obdobie k objemovej koncentrácii liehu
zistenej v zbernej nádobe. Objemová koncentrácia liehu z pravej zbernej nádoby a z pravej vlonej nádoby
objemového meradla na lieh sa zisuje zamestnancom
colného úradu.
(4) Priemerná teplota liehu preteèeného objemovým
meradlom na lieh sa zaznamenáva za urèené obdobie
a zisuje sa teplomerom overeným pod¾a osobitných
predpisov3) umiestneným v záchytke pre hustomer na
lieh;11) teplota sa urèí ako jednoduchý aritmetický priemer teplôt alebo ako váený aritmetický priemer teplôt
pod¾a mnostiev liehu. V liehovarníckych závodoch na
pestovate¾ské pálenie ovocia sa teplota liehu nezaznamenáva a rozumie sa òou teplota 20 oC. Teplota liehu
preteèeného meracou zostavou na lieh sa zaznamenáva
automaticky a údaje o teplote preteèeného liehu sú
odovzdávané vyhodnocovacej jednotke.
(5) Mnostvo vyrobeného liehu v podniku na výrobu
liehu sa zisuje na základe § 45 ods. 4 zákona pod¾a
prevádzkových podmienok, a to
a) vdy pri takom naplnení ¾avej zbernej nádoby objemového meradla na lieh, aby nedolo k jej preteèeniu,
b) vdy po skonèení výroby liehu, a to bezodkladne,
c) vdy po ukonèení obdobia výroby liehu, a to najneskôr do 14 dní odo dòa ukonèenia obdobia výroby
liehu,
d) pri nepredvídaných poruchách pri výrobe liehu, a to
bezodkladne,
e) pri preruení výroby liehu na viac ako desa dní, a to
najneskôr do 14 dní odo dòa preruenia výroby liehu,
f) pri vyradení kontrolného liehového meradla
z pouívania, a to bezodkladne,
g) pri ukonèení merania liehu pri poruche kontrolného
liehového meradla, a to bezodkladne.
(6) Vyrobené mnostvo liehu sa udáva v litroch a zaokrúh¾uje sa na celé litre tak, e mnostvo liehu do
0,5 litra sa zaokrúhli nadol a mnostvo liehu nad
0,5 litra vrátane sa zaokrúhli nahor; zaokrúh¾ovanie sa
vykonáva a pri koneènom súète vyrobeného mnostva
liehu. Pri výdaji destilátov z liehovarov na výrobu destilátov alebo liehovín z výrobní liehovín sa zaokrúh¾ujú
a koneèné súèty.
(7) Pri zistení vyrobeného mnostva liehu v liehovarníckych závodoch na pestovate¾ské pálenie ovocia sa
neprihliada na korekèný faktor na teplotnú rozanos
objemového meradla na lieh a ani na korekèný koeficient na chybu údaja tohto meradla.
(8) V liehovarníckych závodoch na pestovate¾ské pálenie ovocia sa na výrobnom liste uvedie aj mnostvo
14

) § 8 ods. 4 zákona è. 467/2002 Z. z.
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liehu vo vzorkách zberných nádob objemového meradla
na lieh. V liehovarníckych závodoch na pestovate¾ské
pálenie sa zistené vyrobené mnostvo liehu porovná
s mnostvom liehu vydaným pestovate¾ovi,14) zvýeným
o prípadnú viazanú zásobu, ktorou je mnostvo liehu
vo vzorkách vloných nádob a zberných nádob. Za vyrobené mnostvo liehu sa pokladá vdy to mnostvo liehu, ktoré je väèie.
(9) Ak zberná nádoba objemového meradla na lieh
neobsahuje také mnostvo liehu, z ktorého mono zisti objemovú koncentráciu liehu liehomerom11) alebo
hustomerom na lieh,11) objemová koncentrácia liehu sa
zistí pod¾a § 17 ods. 1 alebo spojením vzoriek liehu
v obidvoch zberných nádobách objemového meradla na
lieh.
(10) Výsledky zistení vyrobeného mnostva liehu zistené prevádzkovate¾om podniku na výrobu liehu sa porovnajú s výsledkami zistenia colného úradu. Ak sa zistí väèí rozdiel v objemovej koncentrácii liehu ako
±0,2 % mesaène medzi objemovou koncentráciou liehu
v zbernej nádobe objemového meradla na lieh zistenou
prevádzkovate¾om podniku na výrobu liehu a hodnotou zistenou colným úradom, vykonáva sa na základe
§ 45 ods. 4 zákona za úèasti prevádzkovate¾a podniku
na výrobu liehu ïalie zistenie vyrobeného mnostva
liehu. Ak sa nezistia príèiny rozdielu alebo ak sa zistené
príèiny rozdielu ihneï neodstránia, objemové meradlo
na lieh sa vyradí z prevádzky. V sporných prípadoch je
základom na urèenie a zúètovanie vyrobeného mnostva
liehu zistenie colného úradu.
(11) Ak sa zistí neoprávnený zásah, ktorý má vplyv
na správny chod kontrolného liehového meradla, ak
bolo kontrolné liehové meradlo neoprávnene odpojené,
alebo ak vzduvná nádoba objemového meradla na lieh
obsahovala vodu alebo liehovú kvapalinu, vyrobené
mnostvo liehu sa urèí na základe § 45 ods. 4 zákona,
a to pod¾a dennej výkonnosti destilaèného zariadenia
a priemernej objemovej koncentrácie liehu pri spracovaní rovnakých surovín za bené alebo predchádzajúce
obdobie. Ak nemono objemovú koncentráciu liehu
takto urèi, pouije sa objemová koncentrácia liehu zistená v obdobnom liehovarníckom závode pri spracovaní rovnakých surovín. Pri urèení vyrobeného mnostva
liehu sa pouije najvyia objemová koncentrácia liehu.
(12) Pri poruche kontrolného liehového meradla sa
musí odobera vyrobený lieh prevádzkovate¾om podniku na výrobu liehu do nádrí, ktoré sú overené alebo
majú vyhlásenie o zhode pod¾a osobitných predpisov,3)
ktoré musia by zabezpeèené uzáverou, a to poèas celej
doby urèenej colným úradom. Overenie alebo vyhlásenie o zhode pod¾a osobitných predpisov3) nádrí sa
nevyaduje, ak sa mnostvo takto odobratého liehu
zisuje z hmotnosti liehu urèenými meradlami pod¾a
osobitných predpisov.3)
(13) Ak vzniknú rozdiely v údajoch o vyrobenom
mnostve liehu pre poruchu kontrolného liehového
meradla, na vplyv poruchy sa prihliadne, ak sa prevádzkovate¾om podniku na výrobu liehu preukáe èas,
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keï nastala porucha kontrolného liehového meradla,
predloí sa záznam o stave poèítadiel a preukáe sa, e
porucha bola bezodkladne oznámená colnému úradu.

kov sa zisujú z ich hmotnosti a objemovej koncentrácie liehu alebo z ich objemu, teploty a objemovej koncentrácie liehu, a to primerane spôsobom pod¾a § 11.

(14) Pri zisovaní mnostva úkvapov a dokvapov, ktoré nie sú registrované kontrolným liehovým meradlom,
sa postupuje pod¾a § 14.

(2) Celkové mnostvo liehu v skladovacej nádri
alebo prepravnej nádri sa zisuje ako súèet mnostva
liehu zistený pod¾a objemovej stupnice nádre, ktorá je
overená alebo má vyhlásenie o zhode pod¾a osobitných
predpisov3) (ïalej len stavoznak), alebo pod¾a hodnoty
uvedenej na mernej tyèi, ktorá je overená alebo má
vyhlásenie o zhode pod¾a osobitných predpisov,3) a mnostva
liehu pod nulovým bodom nádre.

(15) Pri poruche v prevádzke spôsobujúcej úbytok
v zásobách liehu sa pod¾a § 45 ods. 9 zákona zisujú
okrem vyrobeného mnostva liehu aj zásoby liehu pod¾a § 13.
(16) V podniku na výrobu liehu, ktorý pouíva na meranie vyrobeného mnostva liehu meraciu zostavu na
lieh, sa vyrobené mnostvo zisuje zo záznamu vyhodnocovanej jednotky meracej zostavy na lieh. V sporných prípadoch zistení vyrobeného mnostva liehu je
základom na urèenie a zúètovanie vyrobeného
mnostva liehu zistenie colného úradu.

(4) Pri zisovaní zásob liehu z hmotnosti liehu sa objemové mnostvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypoèíta spôsobom pod¾a § 11 ods. 5.

(17) Odchýlka väèia ako 0,3 % zistená váhovou mernou skúkou meracej zostavy na lieh sa bezodkladne
oznamuje oprávnenej osobe15) na úèely zabezpeèenia
postupu pod¾a osobitných predpisov.3) Ak sa zistí odchýlka meracej zostavy na lieh väèia ako 0,3 %, odo
dòa zistenia odchýlky a do jej odstránenia a vykonania overenia sa uskutoèòuje korekcia vyrobeného
mnostva liehu.

(5) Zásoby liehu sa zisujú v kadej skladovacej
nádri alebo prepravnej nádri vdy osobitne a vypoèítané mnostvo liehu sa uvádza na dve desatinné miesta. Celkové mnostvo zistených zásob liehu je súèet zásob liehu zistených v jednotlivých skladovacích
nádriach alebo prepravných nádriach. Zaokrúhlenie
sa vykonáva a pri závereènom súète celkových zásob
liehu spôsobom pod¾a § 12 ods. 6.

Spôsob a zisovanie zásob liehu, lehoty
na zisovanie zásob liehu a zisovanie
mnostva prijímaného liehu
a mnostva vydaného liehu

(6) V skladovacích nádriach alebo v prepravných
nádriach, ktorých obsah mono premiea, sa objem
zásob liehu zisuje spôsobom pod¾a odseku 2 a z teploty
liehu v nádri; z nádrí sa odoberie vzorka liehu, v ktorej sa urèí objemová koncentrácia liehu a teplota liehu.

§ 13
Lehoty na zisovanie zásob liehu
(1) Zásoby liehu vrátane mnostva liehu obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrobkov sa zisujú na základe § 45 ods. 9 zákona 30. septembra prísluného kalendárneho roka alebo
v lehotách urèených colným úradom. Zisovanie zásob
liehu prevádzkovate¾om liehovarníckeho závodu sa vykonáva za prítomnosti zamestnanca colného úradu.
(2) Zásoby liehu u prevádzkovate¾ov liehovarníckych
závodov na pestovate¾ské pálenie ovocia sa zisujú do
15 dní odo dòa ukonèenia výroby liehu v prebiehajúcom výrobnom období.16)
(3) Okrem zisovania zásob liehu v lehotách pod¾a odsekov 1 a 2 a pod¾a § 12 ods. 15 sa zásoby liehu zisujú
na základe § 45 ods. 9 zákona vdy pod¾a potreby.
§ 14
Spôsob zisovania zásob liehu
(1) Zásoby liehu vrátane mnostva liehu obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrob15

(3) Pri zisovaní zásob liehu z objemu liehu sa objemové mnostvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypoèíta
spôsobom pod¾a § 11 ods. 4.

(7) V skladovacích nádriach alebo v prepravných
nádriach, ktorých obsah nemono premiea, sa objem zásob liehu zisuje spôsobom pod¾a odseku 2.
Z rôznych vrstiev nádre sa výpustnými kohútmi odoberú vzorky liehu, v ktorých sa urèí objemová koncentrácia liehu a jeho teplota; koneèná objemová koncentrácia liehu a jeho teplota sa vypoèítajú ako
jednoduchý aritmetický priemer hodnôt objemovej
koncentrácie liehu a teplôt jednotlivých vzoriek liehu.
(8) Ak nemono vzorky liehu odobra výpustnými
kohútmi, priemerná vzorka liehu sa odoberie zo vetkých vrstiev nádre vzorkovacím zariadením.
(9) V odobratých vzorkách liehu sa objemová koncentrácia liehu urèuje liehomerom11) alebo hustomerom na lieh;11) ak nemono objemovú koncentráciu liehu urèi takto, objemová koncentrácia liehu sa urèí
inými laboratórnymi metódami (§ 17).
(10) Pri zisovaní zásob liehu sa prípadný rozdiel medzi skutoèným stavom zásob a zásobami uvedenými
v zázname o príjme a výdaji liehu (ïalej len záznam)
zniuje o výku skutoène zistených strát liehu najviac
vak do výky normy strát liehu.17)

) § 33 zákona è. 142/2000 Z. z. v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
) § 3 ods. 1 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na
pestovate¾ské pálenie ovocia a o spôsobe pouitia vzoriek liehu.
17
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. januára 2005 è. 3301/2004-100 o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovate¾ov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na úèely oslobodenia od
spotrebnej dane z liehu (oznámenie è. 30/2005 Z. z.).
16
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(11) Pri zisovaní zásob liehu v octárni sa porovná
evidované mnostvo zásob liehu v zákvase, denaturáte
a obsah kyseliny octovej v octe, denaturáte, zákvase so
skutoènými zásobami liehu.
(12) Objemové mnostvo liehu obsiahnutého v zásobách surovín a v hotových výrobkoch v spotrebite¾skom obale18) alebo v spotrebite¾skom balení liehu19)
(ïalej len spotrebite¾ské balenie) sa zisuje na základe
§ 69 ods. 3 písm. f) zákona, a to z údajov objemovej koncentrácie liehu a objemu liehu alebo z hmotnosti liehu
uvedenej na spotrebite¾skom obale alebo na spotrebite¾skom balení. Ak nie je na spotrebite¾skom obale alebo na spotrebite¾skom balení uvedená objemová koncentrácia liehu, pri zisovaní objemového mnostva
liehu sa pouije údaj uvedený v technickej pecifikácii
tohto výrobku.
(13) Ak sa pod¾a odseku 12 zistí odchýlka presahujúca absolútnu hodnotu odchýlky objemovej koncentrácie liehu pod¾a osobitného predpisu20) od objemovej
koncentrácie liehu uvedenej na spotrebite¾skom balení
alebo v technickej pecifikácii, pri výpoète zásob liehu
v spotrebite¾skom balení sa pouije hodnota urèená
ako jednoduchý aritmetický priemer objemovej koncentrácie liehu urèenej laboratórnymi metódami (§ 17),
a to najmenej z troch vzoriek liehu v spotrebite¾skom
balení.
§ 15
Zisovanie mnostva
prijímaného liehu a vydaného liehu
(1) Mnostvo prijímaného liehu a vydaného liehu sa
vypoèítava z hmotnosti liehu a objemovej koncentrácie
liehu, a to spôsobom pod¾a § 11 a 14 primerane.
(2) Mnostvo liehu v prepravných obaloch sa zisuje
urèenými meradlami pod¾a osobitných predpisov.3)
(3) Mnostvo liehu sa zisuje v kadom prepravnom
obale samostatne. Ak bol lieh naplnený z jednej zásobnej nádre do sudov alebo iných prepravných obalov,
pri zisovaní mnostva prijímaného liehu a vydaného
liehu mono povaova tieto obaly za jeden prepravný
obal.
(4) Pri príjme liehu alebo výdaji liehu v sudoch alebo
iných prepravných obaloch s objemom menej ako 1 500
litrov sa hmotnos takto prijímaného liehu alebo vydávaného liehu zaokrúh¾uje na jedno desatinné miesto;
pri príjme liehu alebo výdaji liehu v eleznièných cisternách, prepravných obaloch s objemom 1 500 litrov a viac
alebo autocisternách sa hmotnos takto vydávaného
liehu alebo prijímaného liehu zaokrúh¾uje na celé kilogramy.
18
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§ 16
Spôsob zisovania mnostva
prijímaného liehu a vydávaného liehu
(1) Pri zisovaní mnostva vydávaného liehu sa
zisuje hmotnos jednotlivých prepravných obalov bez
liehu. Po ich naplnení liehom a premieaní sa odoberie
vzorka liehu, v ktorej sa urèí objemová koncentrácia
liehu a jeho teplota, a zistí sa celková hmotnos jednotlivých prepravných obalov s liehom.
(2) Pri výdaji liehu sa vyhotoví dodací list pre kadý
prepravný obal osobitne. Ak je lieh urèený pre jedného
odberate¾a liehu a je prepravovaný vo viacerých prepravných obaloch, mono vyhotovi jeden dodací list,
v ktorom sa údaje pod¾a písmen g) a k) uvedú za kadý
prepravný obal. Dodací list sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sprevádza prepravovaný
lieh a druhé si ponechá dodávate¾ liehu. V dodacom liste sa uvedie
a) evidenèné èíslo dodacieho listu,
b) obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa dodávate¾a liehu a jeho registraèné èíslo pre
spotrebnú daò z liehu alebo evidenèné èíslo pre
spotrebnú daò z liehu,
c) obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa odberate¾a liehu a jeho registraèné èíslo pre
spotrebnú daò z liehu alebo evidenèné èíslo pre
spotrebnú daò z liehu,
d) adresa miesta odoslania liehu,
e) adresa miesta prijatia liehu,
f) dátum vyskladnenia liehu,
g) obchodný názov vydaného liehu, ak ide o denaturovaný lieh, druh a mnostvo denaturaèného prostriedku
v hmotnostných alebo objemových merných jednotkách,
h) mnostvo vydaného liehu v kilogramoch, ktoré sa zaokrúh¾uje spôsobom pod¾a § 15 ods. 4,
i) mnostvo vydaného liehu v l a., ktoré sa uvádza na
dve desatinné miesta,
j) objemová koncentrácia vydaného liehu v %; tento
údaj sa nevyaduje, ak sa pri výdaji liehu zisuje
mnostvo vydaného liehu hustomerom pod¾a § 17,
k) teplota vydaného liehu; tento údaj sa nevyaduje, ak
sa pri výdaji liehu zisuje mnostvo vydaného liehu
hustomerom pod¾a § 17,
l) hodnota prevodného koeficientu km,
m) objemová koncentrácia vydaného liehu v % prepoèítaná na 20 oC.
(3) Za dodací list sa povauje aj iný doklad, ak obsahuje náleitosti uvedené v odseku 2.
(4) Pri zisovaní mnostva prijímaného liehu sa
zisuje celková hmotnos jednotlivých prepravných
obalov. Po ich otvorení sa lieh premiea a z kadého
prepravného obalu sa odoberie vzorka liehu, v ktorej sa

) Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla
2004 è. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca oznaèovanie potravín v znení
neskorích predpisov (oznámenie è. 265/2004 Z. z.).
19
) § 51 ods. 1 zákona è. 530/2011 Z. z.
20
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004
è. 1010/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny (oznámenie
è. 246/2004 Z. z.).
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urèí objemová koncentrácia liehu a jeho teplota a zistí
sa hmotnos prázdnych prepravných obalov.
(5) Pri príjme liehu sa vyhotoví príjmový list samostatne pre kadý prepravný obal. Ak bol lieh prepravovaný vo viacerých prepravných obaloch s jedným dodacím listom vyhotoveným pod¾a odseku 2, mono
vyhotovi jeden príjmový list na vetky prepravné obaly; údaje pod¾a písmen f) a j) sa uvedú za kadý prepravný obal. Príjmový list sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, ktorého prvý diel odberate¾ liehu odole
dodávate¾ovi liehu, a to najneskôr do 15 dní odo dòa
prijatia liehu. V príjmovom liste sa uvedie
a) evidenèné èíslo príjmového listu,
b) evidenèné èíslo dodacieho listu alebo dokladu uvedeného v odseku 3,
c) obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa dodávate¾a liehu a jeho registraèné èíslo pre
spotrebnú daò z liehu alebo evidenèné èíslo pre
spotrebnú daò z liehu,
d) obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa odberate¾a liehu a jeho registraèné èíslo pre
spotrebnú daò z liehu alebo evidenèné èíslo pre
spotrebnú daò z liehu,
e) dátum prijatia liehu,
f) obchodný názov prijatého liehu, ak ide o denaturovaný lieh, druh a mnostvo denaturaèného prostriedku v hmotnostných alebo objemových merných jednotkách,
g) mnostvo prijatého liehu v kilogramoch, ktoré sa zaokrúh¾uje spôsobom pod¾a § 15 ods. 4,
h) mnostvo prijatého liehu v l a., ktoré sa uvádza na
dve desatinné miesta,
i) objemová koncentrácia prijatého liehu v %; tento
údaj sa nevyaduje, ak sa pri príjme liehu zisuje
mnostvo prijímaného liehu hustomerom pod¾a
§ 17,
j) hodnota prevodného koeficientu km,
k) objemová koncentrácia vydaného liehu v % prepoèítaná na 20 oC,
l) rozdiel medzi mnostvom liehu skutoène prijatým
a mnostvom liehu uvedeným v dodacom liste s uvedením èerpaných strát liehu, ak straty liehu vznikli;
ak bolo zistené prekroèenie normy strát liehu, uvedie sa aj mnostvo liehu, ktoré presiahlo normu
strát liehu.
(6) Ak je odberate¾ liehu alebo ním poverená osoba
prítomná pri výdaji liehu u dodávate¾a liehu a prevzatie
liehu potvrdzujú na dodacom liste alebo doklade uvedenom v odseku 3, príjmový list nemusí vystavi;
mnostvo liehu uvedené na dodacom liste sa eviduje
v evidencii dodávate¾a liehu aj v evidencii odberate¾a
liehu.
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§ 17
Odber vzoriek liehu pre zisovanie objemovej
koncentrácie liehu laboratórnymi metódami
(1) Objemová koncentrácia liehu sa urèuje laboratórnymi metódami na základe merania hustoty vibraèným hustomerom, plynovou chromatografiou alebo
pyknometrom, ak § 11 neustanovuje inak.
(2) Objemová koncentrácia liehu v pribudline sa urèí
na základe merania hustoty pyknometrom alebo plynovou chromatografiou.
(3) Pri urèení objemovej koncentrácie liehu pyknometrom sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.21)
(4) Ak sa urèí objemová koncentrácia liehu spôsobmi
pod¾a § 11 ods. 1 a odseku 1, rozhodujúci je výsledok
merania uskutoènený pyknometrom.
(5) Na základe § 69 ods. 3 písm. f) zákona sa vzorky
liehu odoberú tak, e pri kadom odbere vzorky liehu sa
vyhotovia tri rovnaké vzorky s objemom najmenej
120 ml, uloia sa do vzduchotesne uzavretých obalov,
oznaèia sa a zabezpeèia sa uzávery. Dve vzorky liehu sa
ponechajú colnému úradu a tretia vzorka liehu sa odovzdá osobe, ktorej bola vzorka liehu odobratá.
(6) Pri zisovaní objemového mnostva liehu v spotrebite¾skom obale alebo v spotrebite¾skom balení pod¾a
§ 14 ods. 12 sa postupuje spôsobom pod¾a odseku 1,
prièom sa odoberú najmenej tri vzorky výrobku v spotrebite¾skom obale alebo v spotrebite¾skom balení.
(7) O odberoch vzoriek liehu pod¾a odsekov 5 a 6 sa
vyhotoví odovzdávací a preberací protokol potvrdený
colným úradom.
Vedenie evidencie a záznam
o príjme a výdaji liehu
§ 18
Záznam o príjme a výdaji liehu
(1) Evidencia o výrobe, spracovaní, príjme, výdaji liehu, mnostve skladovaného liehu a o mnostve liehu
obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrobkov vedená osobami pod¾a § 56 ods. 1 zákona, s výnimkou oprávneného príjemcu, registrovaného
odosielate¾a, prevádzkovate¾a tranzitného daòového
skladu a prevádzkovate¾a daòového skladu pre zahranièných zástupcov, sa vedie v zázname. Záznam obsahuje príjmovú èas a výdajovú èas a vedie sa v písomnej podobe alebo elektronickej podobe tak, aby bol
moný jeho výstup v písomnej podobe.

(7) Za príjmový list sa povauje aj iný doklad, ak obsahuje náleitosti uvedené v odseku 5.

(2) Záznam sa vedie samostatne pre kadý liehovarnícky závod, v ktorom sa lieh vyrába, spracúva, prijíma, vydáva alebo skladuje. Ak má liehovarnícky závod
viac prevádzkarní, vedie sa záznam samostatne za
kadú prevádzkareò.

(8) Straty a prebytky liehu zistené pri jeho preprave
sa evidujú spôsobom pod¾a § 18.

(3) Pri príjme liehu sa do príjmovej èasti záznamu uvedie
a) dátum príjmu liehu,

21

) Nariadenie Komisie è. 2870/2000 z 19. decembra 2000, ktorým sa stanovujú referenèné metódy analýzy liehovín v spoloèenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31) v platnom znení.
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b) èíslo dokladu o príjme liehu,
c) obchodný názov prijatého liehu; ak ide o denaturovaný lieh, uvedie aj druh a mnostvo denaturaèného
prostriedku,
d) mnostvo prijatého liehu v l a., ktoré sa uvádza na
dve desatinné miesta,
e) druhu príjmu liehu, a to èi bol lieh prijatý v pozastavení dane alebo mimo pozastavenia dane,
f) iné údaje.
(4) Pri výdaji liehu sa do výdajovej èasti záznamu uvedie
a) dátum výdaja liehu,
b) èíslo dokladu o výdaji liehu,
c) obchodný názov vydaného liehu; ak ide o denaturovaný lieh, uvedie aj druh a mnostvo denaturaèného
prostriedku,
d) mnostvo vydaného liehu v l a., ktoré sa uvádza na
dve desatinné miesta,
e) druhu výdaja liehu, a to èi bol lieh vydaný v pozastavení dane alebo mimo pozastavenia dane,
f) iné údaje.
(5) Pri príjme liehu sa v príjmovej èasti záznamu uvedie mnostvo
a) liehu pod¾a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu, zjednodueného sprievodného dokumentu a dodacieho listu, ak straty liehu
pri doprave nepresiahli výku dopravných strát pod¾a noriem strát liehu,17)
b) skutoène prijatého liehu pod¾a príjmového listu, ak
straty liehu pri doprave presiahli výku dopravných
strát pod¾a noriem strát liehu17) alebo bol zistený
prebytok liehu,
c) prijatého liehu pod¾a jednotného colného dokladu.
(6) Pri príjme liehu sa vo výdajovej èasti záznamu
pod¾a príjmového listu uvedú straty liehu pri doprave,
najviac vak do výky dopravných strát pod¾a noriem
strát liehu17) s výnimkou pod¾a odseku 5 písm. b).
(7) Pri výdaji liehu sa v príjmovej èasti záznamu uvedie
a) úbytok liehu pod¾a príjmového listu alebo správy o prijatí vyhotovenej pod¾a § 18 ods. 7 zákona, ktoré presiahlo dopravnú stratu pod¾a noriem strát liehu,17)
b) úbytok liehu pod¾a príjmového listu alebo správy o prijatí vyhotovenej pod¾a § 18 ods. 7 zákona, ktoré nepresiahlo dopravnú stratu pod¾a noriem strát liehu,17)
c) mnostvo liehu pod¾a elektronického administratívneho sprievodného dokumentu, zjednodueného
sprievodného dokumentu a dodacieho listu, ak dolo k strate celej zásielky liehu.
(8) Pri výdaji liehu sa vo výdajovej èasti záznamu uvedie
a) mnostvo skutoène vydaného liehu pod¾a elektronického
administratívneho sprievodného dokumentu, zjednodueného sprievodného dokumentu a dodacieho listu,
b) mnostvo liehu pod¾a príjmového listu alebo správy
o prijatí vyhotovenej pod¾a § 18 ods. 7 zákona, ak bol
u odberate¾a zistený prebytok liehu.
(9) V príjmovej èasti záznamu a vo výdajovej èasti záznamu sa uvedie iný príjem liehu a iný výdaj liehu neuvedený v odsekoch 3 a 8, a to
22
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a) presun liehu medzi jednotlivými prevádzkami tej istej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vedie záznam,
b) vzorky liehu odobraté alebo vrátené oprávnenými
orgánmi,22)
c) lieh vrátený odberate¾om liehu,
d) chýbajúci lieh alebo odcudzený lieh,
e) lieh pouitý pri preskúaní kontrolného liehového
meradla,
f) vzorky liehu odobraté prevádzkovate¾om liehovarníckeho závodu na úèely analýz,
g) iné nepredpokladané a nepravidelné príjmy liehu
a jeho výdaje.
(10) V samostatnej evidencii spotrebite¾ského balenia vedenej pod¾a § 56 ods. 2 písm. b) zákona sa uvedie
mnostvo
a) vyrobených spotrebite¾ských balení v kusoch, s uvedením objemu v litroch a objemovej koncentrácie
v percentách,
b) prijatých spotrebite¾ských balení v kusoch, s uvedením objemu v litroch a objemovej koncentrácie v percentách, v èlenení pod¾a toho èi bolo spotrebite¾ské
balenie prijaté v pozastavení dane alebo mimo pozastavenia dane,
c) vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch, s uvedením objemu v litroch a objemovej koncentrácie
v percentách, v èlenení pod¾a toho, èi bolo spotrebite¾ské balenie vydané v pozastavení dane alebo
mimo pozastavenia dane,
d) prijatých spotrebite¾ských balení mimo pozastavenia dane v kusoch, s uvedením objemu v litroch a objemovej koncentrácie v percentách, ktoré boli vrátané odberate¾om.
§ 19
Vedenie záznamu daòovým skladom,
ktorým je podnik na výrobu liehu
(1) V príjmovej èasti záznamu vedeného daòovým
skladom, ktorým je podnik na výrobu liehu, sa uvedie
v l a. najmä
a) poèiatoèná zásoba liehu,
b) mnostvo vyrobeného liehu pod¾a výrobného listu,
c) mnostvo prijatého liehu pod¾a § 18 ods. 5 a 7,
d) iný príjem liehu pod¾a § 18 ods. 9.
(2) Vo výdajovej èasti záznamu vedeného daòovým
skladom, ktorým je podnik na výrobu liehu, sa uvedie
v l a. najmä
a) mnostvo vydaného liehu pod¾a § 18 ods. 6 a 8,
b) iný výdaj liehu pod¾a § 18 ods. 9.
§ 20
Vedenie záznamu daòovým skladom,
ktorým je sklad liehu
(1) V príjmovej èasti záznamu vedeného daòovým
skladom, ktorým je sklad liehu, sa uvedie v l a. najmä
a) poèiatoèná zásoba liehu,
b) mnostvo prijatého liehu pod¾a § 18 ods. 5 a 7,
c) iný príjem liehu pod¾a § 18 ods. 9,

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov, § 69 ods. 3 písm. f)
zákona è. 530/2011 Z. z.
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d) mnostvo liehu obsiahnutého v nakúpených surovinách a polotovaroch.
(2) Vo výdajovej èasti záznamu vedeného daòovým
skladom, ktorým je sklad liehu, sa uvedie v l a. najmä
a) mnostvo liehu obsiahnutého vo vyskladnených hotových výrobkoch, polotovaroch a surovinách,
b) mnostvo vydaného liehu pod¾a § 18 ods. 6 a 8,
c) iný výdaj liehu pod¾a § 18 ods. 9.
(3) V sklade liehu, ktorým je výrobòa liehovín, sa vedie záznam pre spotrebite¾ské balenie samostatne.
§ 21
Vedenie záznamu daòovým skladom,
ktorý má povolenie na denaturáciu liehu
(1) V príjmovej èasti záznamu vedeného daòovým
skladom, ktorý má povolenie na denaturáciu liehu, sa
uvedie v l a. najmä
a) poèiatoèná zásoba liehu,
b) mnostvo prijatého liehu pod¾a § 18 ods. 5 a 7,
c) iný príjem liehu pod¾a § 18 ods. 9.
(2) Vo výdajovej èasti záznamu vedeného daòovým
skladom, ktorý má povolenie na denaturáciu liehu, sa
uvedie v l a. najmä
a) mnostvo vydaného liehu pod¾a § 18 ods. 6 a 8,
b) iný výdaj liehu pod¾a § 18 ods. 9.
§ 22
Vedenie záznamu uívate¾ským podnikom
(1) V príjmovej èasti záznamu vedeného uívate¾ským podnikom sa uvedie v l a. najmä
a) poèiatoèná zásoba liehu,
b) mnostvo prijatého liehu pod¾a § 18 ods. 5 a 7,
c) mnostvo liehu obsiahnutého v nakúpených surovinách a polotovaroch,
d) iný príjem liehu pod¾a § 18 ods. 9.
(2) Vo výdajovej èasti záznamu vedeného uívate¾ským podnikom sa uvedie v l a. najmä
a) mnostvo vydaného liehu pod¾a § 18 ods. 6 a 8,
b) mnostvo liehu obsiahnutého vo vyskladnených hotových výrobkoch,
c) mnostvo liehu spotrebovaného na výrobu výrobkov, ktoré neobsahujú lieh,
d) iný výdaj liehu pod¾a § 18 ods. 9.
§ 23
Vedenie záznamu prevádzkovate¾om
liehovarníckeho závodu na
pestovate¾ské pálenie ovocia
(1) V príjmovej èasti záznamu vedeného prevádzkovate¾om liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia sa uvedie v l a. najmä
a) poèiatoèná zásoba liehu,
b) mnostvo vyrobeného liehu pod¾a výrobného listu,
c) mnostvo liehu vo vzorkách.
(2) Vo výdajovej èasti záznamu vedeného prevádzkovate¾om liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia sa uvedie v l a. najmä
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a) mnostvo liehu vydaného pestovate¾ovi,
b) iný výdaj liehu pod¾a § 18 ods. 9.
§ 24
Uzatváranie záznamu
(1) Pri uzatváraní záznamu pod¾a § 56 ods. 3 zákona
sa
a) porovná príjem liehu a výdaj liehu,
b) zisuje evidovaná zásoba liehu v prísluných merných jednotkách,
c) vykoná fyzická inventúra zásob liehu, surovín na výrobu liehu, polotovarov a hotových výrobkov.
(2) Skutoèná zásoba liehu zistená fyzickou inventúrou tvorí poèiatoènú zásobu liehu v príjmovej èasti záznamu pre nasledujúce obdobie výroby liehu.
(3) Ak sa vedie viac samostatných záznamov, uzatvára sa kadý záznam osobitne.
(4) O uzatvorení záznamu sa vypracuje správa, v ktorej sa
a) porovná príjmová èas záznamu s výdajovou èasou
záznamu a uvedie sa mnostvo zásob liehu v l a.,
b) uvedie výsledok fyzickej inventúry a skutoèná zásoba liehu v l a.,
c) uvedie základ pre výpoèet noriem strát liehu vrátane
výpoètu noriem strát liehu v èlenení pod¾a druhu noriem strát,17)
d) uvedie skutoèné èerpanie noriem strát liehu zistených fyzickou inventúrou,
e) uvedie celkové mnostvo liehu evidované v príjmovej
èasti záznamu a vo výdajovej èasti záznamu.
(5) Ak sa vedie viac samostatných záznamov, vyhotoví sa o ich uzatvorení súhrnná správa, v ktorej sa uvedú
údaje z jednotlivých samostatných záznamov a skutoèné èerpanie noriem strát za daòový sklad. Súhrnná
správa sa predloí colnému úradu najneskôr do 25. októbra prísluného kalendárneho roka.
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1) V období do 31. decembra 2013 mono vypoèítava mnostvo prijímaného liehu a vydaného liehu spôsobom uvedeným v § 15 ods. 1 alebo z objemu liehu, objemovej koncentrácie liehu a z teploty liehu, a to
spôsobom pod¾a § 11 a 14 primerane.
(2) Ak sa v období do 31. decembra 2013 vydáva lieh
na základe
a) hmotnosti liehu, mnostvo prijímaného liehu sa
musí vypoèítava z hmotnosti liehu a objemovej koncentrácie liehu,
b) objemu liehu, mnostvo prijímaného liehu sa musí
vypoèítava z objemu liehu, objemovej koncentrácie
liehu a z teploty liehu.
(3) V období do 31. decembra 2013 sa pri príjme liehu alebo výdaji liehu v sudoch alebo iných prepravných
obaloch s objemom menej ako 1 500 litrov, pri ktorom
sa prijímané alebo vydávané mnostvo liehu zisuje
z objemu liehu, objemovej koncentrácie liehu a z teploty liehu, objem takto prijímaného liehu alebo vydáva-
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ného liehu zaokrúh¾uje na jedno desatinné miesto; pri
príjme liehu alebo výdaji liehu v eleznièných cisternách, prepravných obaloch s objemom 1 500 litrov
a viac alebo autocisternách sa objem takto vydávaného
liehu alebo prijímaného liehu zaokrúh¾uje na celý liter.
(4) Ak sa v období do 31. decembra 2013 mnostvo
prijímaného liehu a vydaného liehu vypoèítava z objemu liehu, objemovej koncentrácie liehu a z teploty liehu, údaj o mnostve prijímaného liehu a vydaného liehu sa na dodacom liste alebo na príjmovom liste alebo
v správe o prijatí vyhotovenej pod¾a § 26 ods. 7 zákona
zaokrúh¾uje spôsobom pod¾a odseku 3.
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§ 26
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.23)
§ 27
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

v z. Branislav Ïurajka v. r.

23

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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538
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. decembra 2011
o povolených denaturaèných prostriedkoch, ich ustanovených mnostvách na denaturáciu
liehu, o poiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom,
o poiadavkách na jeho vlastnosti a o urèenom úèele pouitia denaturovaného liehu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky pod¾a § 47 ods. 2 zákona è. 530/2011 Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ustanovuje:
§1
Povolené denaturaèné prostriedky
a ich ustanovené mnostvo
(1) Ustanovené mnostvo povoleného denaturaèného prostriedku na denaturáciu liehu je také mnostvo
denaturaèného prostriedku, ktoré pridaním do liehu
vytvorí homogénnu zmes, ktorou je denaturovaný lieh;
vyjadruje sa v jednotkách objemu denaturaèného prostriedku alebo v jednotkách hmotnosti denaturaèného
prostriedku na jednotku objemu 100 % alkoholu.
(2) Povolené denaturaèné prostriedky na veobecnú
denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenie
mnostvo sú uvedené v prílohe è. 1.
(3) Povolené denaturaèné prostriedky na osobitnú
denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenie
mnostvo sú uvedené v prílohe è. 2.
§2
Poiadavky na denaturáciu liehu
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Na veobecnú denaturáciu liehu mono poui
lieh1) s obsahom alkoholu najmenej 80 % obj.,
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj.,
úkvapy,3)
dokvapy,4)
pribudlinu.5)

(2) Na osobitnú denaturáciu liehu mono poui
a) rafinovaný lieh,6)
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
7
)
8
)
9
)
10
)
11
)
2

b)
c)
d)
e)
f)

rafinovaný lieh technický,7)
syntetický lieh,8)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj.,
úkvapy,3)
dokvapy.4)

(3) Pri výpoète ustanoveného mnostva povoleného
denaturaèného prostriedku sa nezapoèítava korekcia
na objemovú rozanos nádoby a denaturaèného prostriedku vplyvom teploty.
(4) Na denaturáciu liehu mono pouíva len zariadenie, ktoré spåòa poiadavky pod¾a osobitných predpisov.9)
(5) Zariadenie na denaturáciu liehu sa usporiada
tak, aby
a) nedochádzalo k nedovolenému odberu liehu urèeného na denaturáciu,
b) bolo zabezpeèené dokonalé premieanie denaturaèného prostriedku s liehom,
c) bol moný odber vzorky denaturovaného liehu, a to
z viacerých èastí zmieavacej nádre,
d) bol moný odber vzorky denaturaèného prostriedku
z dávkovacieho zariadenia.
(6) Denaturaèný závod má by vybavený technickým
zariadením na zabezpeèenie vetrania a odsávania
vzduchu; ak sa pri denaturácii liehu pouíva denaturaèný prostriedok, ktorým je jedovatá látka, jedovatý
prípravok, ieravá látka alebo ieravý prípravok, na denaturaèný závod sa vzahujú aj poiadavky pod¾a osobitných predpisov.10)
§3
Poiadavky na manipuláciu
s denaturovaným liehom
(1) Denaturovaný lieh sa plní do obalov, ktoré spåòajú poiadavky pod¾a osobitného predpisu.11) Na obale

§ 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 279/2008 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. o) zákona è. 467/2002 Z. z. v znení zákona è. 279/2008 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. r) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. s) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. p) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. j) zákona è. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. k) zákona è. 467/2002 Z. z. v znení zákona è. 279/2008 Z. z.
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona è. 467/2002 Z. z.
Napríklad zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
Napríklad § 39 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
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denaturovaného liehu sa okrem údajov pod¾a osobitného predpisu11) uvádza aj
a) obchodný názov denaturovaného liehu, oznaèenie,
èi ide o veobecne denaturovaný lieh, alebo o osobitne denaturovaný lieh,
b) názov pouitého denaturaèného prostriedku,
c) mnostvo alkoholu v % obj.,
d) obchodné meno a adresa výrobcu denaturovaného
liehu,
e) dátum výroby denaturovaného liehu,
f) ïalie údaje ustanovené osobitným predpisom.11)
(2) Denaturovaný lieh sa skladuje len v nádriach
overených pod¾a osobitného predpisu12) umiestnených
v èistých, chladných a dobre vetraných priestoroch
a pri dodraní podmienok na skladovanie hor¾avých
kvapalín.
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vodý je èíra tekutina alebo tekutina, ktorá je sfarbená
pod¾a pouitého denaturaèného prostriedku, ktorá neobsahuje usadeniny a mechanické neèistoty, má prenikavý
a nepríjemný pach alebo pach pod¾a pouitého denaturaèného prostriedku a chu spôsobujúcu nepoívate¾nos produktu.
§5
Urèený úèel pouitia denaturovaného liehu
(1) Veobecne denaturovaný lieh je urèený na veobecné pouitie.
(2) Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je urèený na úèel pouitia pod¾a prílohy è. 2.
§6

§4

Úèinnos

Poiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu
Denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bez-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

v z. Branislav Ïurajka v. r.

12

) Príloha è. 48 k vyhláke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 538/2011 Z. z.

POVOLENÉ DENATURAÈNÉ PROSTRIEDKY NA VEOBECNÚ
DENATURÁCIU LIEHU A ICH USTANOVENÉ NAJMENIE MNOSTVO

Èíslo
1.

2.

Denaturaèný
prostriedok
metyletylketón
a
metylizobutylketón
a
denatónium-benzoát
a
metylénová modrá
benzín technický
a
petrolej
a
denatónium-benzoát

Ustanovené najmenie mnostvo
jednotlivých zloiek denaturaèného
o
prostriedku pri 20 C
3
v l a.
v hl a.
v m a.
20 l
2l
20 ml
a
a
a
30 l
3l
30 ml
a
a
a
10 g
1g
10 mg
a
a
a
2g
0,2 g
2 mg
15 l
1,5 l
15 ml
a
a
a
15 l
1,5 l
15 ml
a
a
a
20 g
2g
20 mg

Poznámka
Na denaturáciu liehu mono poui
denatónium-benzoát aj vo forme
roztoku, ktorý je vopred pripravený zo
známeho rozpúadla ako tandardný
roztok známej koncentrácie.

Na denaturáciu liehu mono poui
benzín technický a petrolej známej
koncentrácie.
Na denaturáciu liehu mono poui
denatónium-benzoát aj vo forme
roztoku, ktorý je vopred pripravený zo
známeho rozpúadla ako tandardný
roztok známej koncentrácie.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 538/2011 Z. z.

POVOLENÉ DENATURAÈNÉ PROSTRIEDKY NA OSOBITNÚ DENATURÁCIU LIEHU,
ICH USTANOVENÉ NAJMENIE MNOSTVO A ÚÈEL POUITIA OSOBITNE
DENATUROVANÉHO LIEHU A OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU BEZVODÉHO

Èíslo

1.

2.

3.

4.

5.

Ustanovené najmenie
Úèel pouitia osobitne
mnostvo jednotlivých
Denaturaèný
denaturovaného liehu
zloiek denaturaèného
Poznámka
o
prostriedok
prostriedku pri 20 C a osobitne denaturovaného
liehu bezvodého
3
v l a. v hl a. v m a.
na výrobu textilných
pomocných prípravkov,
sodná so¾ kyseliny
priemyselných pomocných
dodecylbenzén
prípravkov, èistiacich
sulfónovej
10 ml
1l
10 l
prostriedkov, pracích
(AAS pasta
prostriedkov, rafináciu
odsolená)
minerálnych olejov
na výrobu èistých chemikálií,
kovových vlákien,
katalyzátorov, odlakovaèov,
na cementovanie, èistenie
výrobkov, odmasovanie
Na denaturáciu liehu
výrobkov, vývoj a výrobu
mono poui acetón
elektrotechnických súèiastok
acetón technický
50 ml
5l
50 l
technický známej
a na iné konkrétne pouitie
koncentrácie.
v chemickom, strojárskom
a elektrotechnickom
priemysle, ak nemono
poui veobecne
denaturovaný lieh
na èistenie, odmasovanie
Na denaturáciu liehu
a na iné konkrétne pouitie
mono poui acetón
acetón technický
100 ml
10 l
100 l
v priemysle, ak nemono
technický známej
poui veobecne
koncentrácie.
denaturovaný lieh
Na denaturáciu liehu
na výrobu autokozmetiky,
mono poui acetón
èistiacich prostriedkov,
technický známej
riedidiel, rozpúadiel,
koncentrácie.
nemrznúcich prípravkov,
Na denaturáciu liehu
prostriedkov proti
mono poui
zamàzaniu, na èistenie a na
acetón technický
20 ml
2l
20 l
denatónium  benzoát
iné konkrétne
a
a
a
a
aj vo forme roztoku,
pouitie v chemickom,
denatónium-benzoát 10 mg
1g
10 g
ktorý je vopred
strojárskom
pripravený zo známeho
a elektro-technickom
rozpúadla ako
priemysle, ak nemono
tandardný roztok
poui veobecne
známej koncentrácie.
denaturovaný lieh
na maskérske úèely, na iné
ajatín
10 g
1 kg
10 kg
konkrétne pouitie
v kozmetickom priemysle
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6.

7.
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benzín lekársky

benzín lekársky

10 ml

20 ml

1l

2l

10 l

20 l

8.

benzín technický

20 ml

2l

20 l

9.

dietylftalát

500
mg

50 g

500 g

10.

etyl-terc-butyléter
(ETBE)

8g

0,8 kg

8kg

11.

metyl-terc-butyl-éter
(MTBE)

8g

0,8 kg

8kg

12.

fenol

4g

0,4 kg

4kg

na laboratórne, vedecké,
vyuèovacie, vývojové,
výskumné a skúobné
úèely, výrobu pektínu, vývoj,
prípravu a výrobu liekov
a iných výrobkov slúiacich
na ochranu a podporu
zdravia, imunologických
prípravkov, výrobu
oèkovacích látok, dodávky
distribútorom liekov,
zásobovanie zdravotníckych
zariadení, lekární, výdaj
v lekáròach, pri výrobe
zdravotníckeho materiálu,
zdravotníckych pomôcok
a na iné nevyhnutné
pouitie v zdravotníctve,
farmaceutickom priemysle
a na výrobu ekologických
prípravkov na pouitie
v po¾nohospodárstve
na èistenie, odmasovanie
a na iné konkrétne pouitie
v priemysle, ak nemono
poui veobecne
denaturovaný lieh
na èistenie, odmasovanie,
výrobu lakov, farieb
a riedidiel, výrobu sklených
vlákien, ako chladiace
médium, na výrobu
elektrotechnických
súèiastok a na iné
konkrétne pouitie
v priemysle, ak nemono
poui veobecne
denaturovaný lieh
na pouitie v kozmetickom
priemysle
na výrobu ETBE ako
komponentu pri výrobe
automobilových benzínov
a na pouitie ako
komponentu pri výrobe
zmesí automobilových
benzínov a bioetanolu
na výrobu ETBE ako
komponentu pri výrobe
automobilových benzínov
a na pouitie ako
komponentu pri výrobe
zmesí automobilových
benzínov a bioetanolu
na výrobu
fenolformaldehydových ivíc,
výrobu fotopapiera, filmov,
korkových dosiek a tesnenia
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Na denaturáciu liehu
mono poui benzín
lekársky známej
koncentrácie.

Na denaturáciu liehu
mono poui benzín
lekársky známej
koncentrácie.

Na denaturáciu liehu
mono poui benzín
technický známej
koncentrácie.
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13.

etylénglykol

100 g

10 kg

14.

izopropylalkohol
technický

100 ml

10 l

15.

mentol

250 mg

25 g

16.

metyletylketón
2 ml
a
a
denatónium-benzoát 10 mg

0,2 l
a
1g

17.

ocot kvasný
10 %

200 ml

20 l

18.

octan etylnatý

20 g

2 kg

19.

20.
21.

13
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zmesi vonných látok
s výnimkou látok
uvedených
10 g
v osobitnom
13
predpise )
izopropylalkohol
50 ml
a
a
terc-butylalkohol
780 mg
terc-butylalkohol
0,78 g
a
a
denatonium-benzoát 0,008 g
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na výrobu brzdových
kvapalín, autokozmetiky
100 kg
a na iné konkrétne pouitie
v chemickom priemysle
na výrobu katalyzátorov, na
pouitie v kozmetickom
100 l
priemysle, na výrobu
èistiacich prostriedkov,
letiacich prostriedkov
na výrobu masánych
250 g
prípravkov a na pouitie
v kozmetickom priemysle
na výrobu autokozmetiky,
Na denaturáciu liehu
èistiacich prostriedkov,
mono poui
riedidiel, rozpúadiel,
denatónium-benzoát aj
nemrznúcich prípravkov, na
2l
vo forme roztoku, ktorý je
èistenie, odmasovanie a na
a
vopred pripravený zo
iné konkrétne pouitie
10 g
známeho rozpúadla ako
v priemysle, ak nemono
tandardný roztok
poui veobecne
známej koncentrácie.
denaturovaný lieh
Na denaturáciu liehu
mono poui ocot kvasný
200 l
na výrobu kvasného octu
10 % s obsahom kyseliny
octovej najmenej
9,8 g/100 ml octu.
na výrobu octanu etylnatého,
výrobu potravinárskych
aditívnych látok, na pouitie
v tabakovom priemysle, ako
chladiace médium, na
20 kg
riedenie flexografických
a håbkotlaèových farieb a na
iné konkrétne pouitie
v tlaèiarenskom priemysle
a potravinárskom priemysle

1 kg

10 kg

5l
a
78 g
78 g
a
0,8 g

50 l
a
780 g
780 g
a
8g

na pouitie v kozmetickom
priemysle a na výrobu
osvieovaèov vzduchu
na pouitie v kozmetickom
priemysle
na pouitie v kozmetickom
priemysle

) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorích predpisov.
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Èiastka 151

539
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú vzory daòových priznaní a dodatoèných daòových priznaní
k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 15
ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:

(3) Vzor daòového priznania a dodatoèného daòového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja,
ktorým je pivo (ïalej len daò z piva), je uvedený v prílohe è. 3.

§1

§2

(1) Vzor daòového priznania a dodatoèného daòového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja,
ktorým je lieh (ïalej len daò z liehu), je uvedený v prílohe è. 1.

Vzory daòových priznaní a dodatoèných daòových
priznaní k dani z liehu, dani z vína a medziproduktu
a dani z piva pod¾a § 1 sa po prvýkrát pouijú za zdaòovacie obdobie zaèínajúce sa 1. januára 2012.

(2) Vzor daòového priznania a dodatoèného daòového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja,
ktorým je víno a medziprodukt (ïalej len daò z vína
a medziproduktu), je uvedený v prílohe è. 2.

§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

v z. Vladimír Tvaroka v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 539/2011 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z LIEHU
pod¾a zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ïalej len „zákon“)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
daňové priznanie

Colný úrad

Deň

opravné daňové priznanie

Zdaňovacie obdobie
Mesiac
Rok

Počet 2. strán

2 0

(Vyznačte x)

dodatočné daňové priznanie
Registračné číslo pre daň z liehu

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Evidenčné číslo pre daň z liehu (EČSPDLH)/IČO/rodné číslo (RČ)*

S K
Platiteľ dane z liehu/žiadateľ o vrátenie dane z liehu*

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Ulica

Číslo
Obec

PSČ

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z liehu

Meno a priezvisko platiteľa dane z liehu/žiadateľa o vrátenie dane z liehu alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane
z liehu/žiadateľa o vrátenie dane z liehu*

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.
Dátum

.

.

2 0

Podpis

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové priznanie/dodatočné daňové priznanie*

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Dátum prijatia

.

.

2 0

Podpis
poverenej
osoby

Odtlačok pečiatky colného úradu

Úradné záznamy colného úradu
SPDLH

* Nehodiace sa prečiarknite.

Strana 1

Strana 4382

Zbierka zákonov è. 539/2011

Strana 2

/

Èiastka 151

EČSPDLH/IČO/RČ*

Predmet dane podľa kódu kombinovanej
nomenklatúry (§ 4 ods. 2 zákona)

2207

Sadzba dane v eurách/hl a.
podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona

1

Množstvo vydaného liehu v hl a.
vrátane vlastnej spotreby

2

v pozastavení dane

3

2208

2204

2205

2206

iné ako
kap. 22

2207

2208

2204

2205

,

,

9

,

,

Množstvo liehu v hl a., z ktorého sa
uplatňuje vrátenie dane

10

Množstvo liehu v hl a., z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje
vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 9 a 10)

11

,
,

,
,

Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách
(súčin riadkov 1 a 10 )*

12

oslobodeného od dane podľa

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Množstvo liehu z riadka 2

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

§ 40 ods. 1 písm. a) zákona

4a

§ 40 ods. 1 písm. b) zákona

4b

§ 40 ods. 1 písm. c) zákona

4c

§ 40 ods. 1 písm. d) zákona

4d

§ 40 ods. 1 písm. e) zákona

4e

§ 40 ods. 1 písm. f) zákona

4f

§ 40 ods. 1 písm. g) zákona

4g

§ 40 ods. 2 písm. a) zákona

5a

§ 40 ods. 2 písm. b) zákona

5b

§ 7 ods. 2 písm. a) zákona

6a

§ 7 ods. 2 písm. b) zákona

6b

§ 7 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona 6c
§ 7 ods. 2 písm. e) zákona

6d

§ 31 zákona

7

§ 32 ods. 1 zákona

8

Množstvo liehu v hl a., z ktorého vznikla
daňová povinnosť
[pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel
riadkov 2 - (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)]

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) vrátane dane z liehu vyrobeného
na daňovom území (§ 5 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona) s použitím zdaneného piva,
vína a medziproduktu v eurách*

,

2206

,
,

Slovom v eurách

* Nehodiace sa prečiarknite.

SPDLH
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iné ako
kap. 22

Èiastka 151

Zbierka zákonov è. 539/2011

Strana 3

Strana 4383

EČSPDLH/IČO/RČ*

Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. c) zákona] s použitím zdaneného piva
Lieh podľa

1

Sadzba dane v eurách/hl a.

2

Množstvo vyrobeného liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť

3

Daň z liehu v eurách
(súčin riadkov 2 a 3)

4

Množstvo piva v hl použitého na výrobu liehu

5a

Daň pripadajúca na množstvo piva použitého na výrobu liehu v eurách

5b

Daň v eurách
(rozdiel riadkov 4 a 5b)

6

§ 6 ods. 2 písm. a) zákona

,
,
,
,
,
,

Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. d) zákona] s použitím zdaneného vína
Lieh podľa

1

Sadzba dane v eurách/hl a.

2

Množstvo vyrobeného liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť

3

Daň z liehu v eurách
(súčin riadkov 2 a 3)

4

Množstvo vína v hl použitého na výrobu liehu

5a

Daň pripadajúca na množstvo vína použitého na výrobu liehu v eurách

5b

Daň v eurách
(rozdiel riadkov 4 a 5b)

6

§ 6 ods. 2 písm. a) zákona

,
,
,
,
,
,

Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona) s použitím zdaneného medziproduktu
Lieh podľa

1

Sadzba dane v eurách/hl a.

2

Množstvo vyrobeného liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť

3

Daň z liehu v eurách
(súčin riadkov 2 a 3)

4

Množstvo medziproduktu v hl použitého na výrobu liehu

5a

Daň pripadajúca na množstvo medziproduktu použitého na výrobu liehu v eurách

5b

Daň v eurách
(rozdiel riadkov 4 a 5b)

6

§ 6 ods. 2 písm. a) zákona

,
,
,
,
,
,

* Nehodiace sa prečiarknite.

SPDLH
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EČSPDLH/IČO/RČ*

Výpočet dane z liehu vyrobeného v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia - prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu
na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49 ods. 9 zákona
Celkové množstvo vyrobeného liehu v l a.

1

Sadzba dane v eurách/l a. podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona

2

Množstvo liehu v l a. z riadka 1 vyrobeného v limite 43 l a., ktoré prevzal pestovateľ
(množstvo liehu zdaňovaného sadzbou dane z riadka 2)

3

Množstvo liehu v l a. z riadka 1 vyrobeného v limite 43 l a., ktoré neprevzal
pestovateľ

4

Množstvo liehu v l a.
z riadka 4 oslobodené
od dane

podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona

5

podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona

6

Množstvo liehu v l a., z ktorého vzniká daňová povinnosť
[(súčet riadkov 3 a 4) – (súčet riadkov 5 a 6)]

7

Množstvo liehu v l a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane

8

Množstvo liehu v l a., z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) (rozdiel riadkov 7 a 8)

9

Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách (súčin riadkov 2 a 9)*

10

Sadzba dane v eurách/l a. podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona

11

Množstvo liehu v l a. z riadka 1 vyrobeného nad limit 43 l a., ktoré neprevzal
pestovateľ (množstvo liehu zdaňovaného sadzbou dane z riadka 11)

12

Množstvo liehu v l a.
z riadka 10 oslobodené
od dane

podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona

13

podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona

14

Množstvo liehu v l a. z riadka 1 vyrobeného nad limit 43 l a., ktoré prevzal pestovateľ
(množstvo liehu zdaňovaného sadzbou dane z riadka 11)

15

Množstvo liehu v l a., z ktorého vznikla daňová povinnosť
[(súčet riadkov 12 a 15) – (súčet riadkov 13 a 14)]

16

Množstvo liehu v l a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane

17

Množstvo liehu v l a., z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje
vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 16 a 17)*

18

Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách
(súčin riadkov 11 a 18)*

19

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách
(súčet riadkov 10 a 19)*

20

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách*
Slovom v eurách

Výpočet dane z liehu vyrobeného v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia – pestovateľ podľa § 49 ods. 12 zákona
Sadzba dane v eurách/l a. podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona

1

Množstvo liehu v l a. vyrobeného nad limit 43 l a., z ktorého sa platí daň
(§ 49 ods. 12 zákona)

2

Daň (+) [(súčin riadkov 1 a 2) / 2] v eurách

3

,
,
,
,

Výsledná daň (+) v eurách

Slovom v eurách
* Nehodiace sa prečiarknite.
SPDLH
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 539/2011 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z VÍNA A MEDZIPRODUKTU
pod¾a zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ïalej len „zákon“)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
daňové priznanie

Colný úrad

Deň

opravné daňové priznanie

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Zdaňovacie obdobie
Mesiac
Rok

2 0

(Vyznačte x)

dodatočné daňové priznanie

Počet 2. strán

Registračné číslo pre daň z vína a medziproduktu Evidenčné číslo pre daň z vína a medziproduktu (EČSPDVN)/IČO/rodné číslo (RČ)*

S K
Platiteľ dane z vína a medziproduktu/žiadateľ o vrátenie dane z vína a medziproduktu*

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Ulica

Číslo
Obec

PSČ

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z vína a medziproduktu

Meno a priezvisko platiteľa dane z vína a medziproduktu/žiadateľa o vrátenie dane z vína a medziproduktu alebo osoby, ktorá je
oprávnená konať za platiteľa dane z vína a medziproduktu/žiadateľa o vrátenie dane z vína a medziproduktu*

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.
Dátum

.

.

2 0

Podpis

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové priznanie/dodatočné daňové priznanie*

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Dátum prijatia

.

.

2 0

Podpis
poverenej
osoby

Odtlačok pečiatky colného úradu

Úradné záznamy colného úradu
SPDVN

* Nehodiace sa prečiarknite.
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EČSPDVN/IČO/RČ*

Predmet dane podľa § 6 ods.

1

Sadzba dane v eurách/ hl

2

Množstvo vydaného vína/medziproduktu
v hl vrátane vlastnej spotreby

3

v pozastavení dane
oslobodeného od dane
podľa

Množstvo vína/medziproduktu
z riadka 3

Èiastka 151

4 písm. a) 4 písm. b) 4 písm. c) 4 písm. d)
zákona
zákona
zákona
zákona

4

§ 60 ods. 1 zákona

5

§ 7 ods. 2 písm. a) až e)
zákona

6

§ 31 zákona

7

§ 32 ods. 1 zákona

8

Množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého
vznikla daňová povinnosť
9
[pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8)]
Množstvo vína/medziproduktu v hl,
10
z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
Množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého
sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje 11
vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 9 a 10)
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách
(súčin riadkov 2 a 11)*

12

5
zákona

4 písm. a) 4 písm. b) 4 písm. c) 4 písm. d)
zákona
zákona
zákona
zákona

5
zákona

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,

,
,
,

,
,
,

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) vrátane dane z medziproduktu vyrobeného na daňovom
území [§ 5 ods. 4 písm. a) a b) zákona] s použitím zdaneného liehu alebo zdaneného vína v eurách*

,

Slovom v eurách
* Nehodiace sa prečiarknite.

Výpočet dane z medziproduktu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. a) zákona] s použitím zdaneného liehu
Medziprodukt podľa

1

Sadzba dane v eurách / hl

2

Množstvo vyrobeného medziproduktu v hl,
z ktorého vznikla daňová povinnosť

3

Daň z medziproduktu
(súčin riadkov 2 a 3) v eurách

4

Množstvo liehu v hl a. použitého na výrobu
medziproduktu

5a

§ 6 ods. 5 zákona

,
,
,
,

Daň pripadajúca na množstvo liehu
5b
použitého na výrobu medziproduktu v eurách
Daň (rozdiel riadkov 4 a 5b) v eurách

,
,

6

Výpočet dane z medziproduktu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. b) zákona] s použitím zdaneného vína
Medziprodukt podľa

1

Sadzba dane v eurách / hl

2

Množstvo vyrobeného medziproduktu v hl,
z ktorého vznikla daňová povinnosť

3

Daň z medziproduktu
(súčin riadkov 2 a 3) v eurách

4

Množstvo vína v hl použitého na výrobu
medziproduktu

5a

Daň pripadajúca na množstvo vína
5b
použitého na výrobu medziproduktu v eurách
Daň (rozdiel riadkov 4 a 5b) v eurách

SPDVN

6

§ 6 ods. 5 zákona

,
,
,
,
,
,
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 539/2011 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z PIVA
pod¾a zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ïalej len „zákon“)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
daňové priznanie

Colný úrad

Deň

opravné daňové priznanie

Zdaňovacie obdobie
Mesiac
Rok

Počet 2. strán

2 0

(Vyznačte x)

dodatočné daňové priznanie
Registračné číslo pre daň z piva

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Evidenčné číslo pre daň z piva (EČSPDPV)/IČO/rodné číslo (RČ)*

S K
Platiteľ dane z piva/žiadateľ o vrátenie dane z piva*

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Ulica

Číslo
Obec

PSČ

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z piva

Meno a priezvisko platiteľa dane z piva/žiadateľa o vrátenie dane z piva alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane
z piva/žiadateľa o vrátenie dane z piva*

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.
Dátum

.

.

2 0

Podpis

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové priznanie/dodatočné daňové priznanie*

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Dátum prijatia

.

.

2 0

Podpis
poverenej
osoby

Odtlačok pečiatky colného úradu

Úradné záznamy colného úradu
SPDPV

* Nehodiace sa prečiarknite.
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/

EČSPDPV/IČO/RČ*
1

Sadzba dane v eurách/hl/% objemu
skutočného obsahu alkoholu podľa § 6
ods. 6 zákona

2

% objemu skutočného obsahu
alkoholu v pive

3

Množstvo vydaného piva v hl vrátane
vlastnej spotreby

4

v pozastavení dane

5

§ 65 zákona

6

§ 7 ods. 2 písm. a) až e)
zákona

7

§ 31 zákona

8

§ 32 ods. 1 zákona

9

oslobodeného od dane
podľa

Množstvo piva
z riadka 4

Pivo podľa

§ 4 ods. 6 písm. a) § 4 ods. 6 písm. b)
zákona
zákona

Množstvo piva v hl, z ktorého sa
11
uplatňuje vrátenie dane
Množstvo piva v hl, z ktorého sa platí daň
(+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie 12
dane (-) (rozdiel riadkov 10 a 11)
Daň (+) alebo vrátenie dane (-)
v eurách (súčin riadkov 2, 3 a 12 )*
Pivo podľa

1
2

% objemu skutočného obsahu
alkoholu v pive

3

Množstvo vydaného piva v hl vrátane
vlastnej spotreby

4
5

§ 65 zákona

6

§ 7 ods. 2 písm. a) až e)
zákona

7

§ 31 zákona

8

§ 32 ods. 1 zákona

9

oslobodeného od dane
podľa

v pozastavení dane

§ 4 ods. 6 písm. a) § 4 ods. 6 písm. b)
zákona
zákona

Množstvo piva v hl, z ktorého vznikla
daňová povinnosť [pri daňovom sklade 10
sa uvedie rozdiel riadkov 4-(5+6+7+8+9)]
Množstvo piva v hl, z ktorého sa
11
uplatňuje vrátenie dane
Množstvo piva v hl, z ktorého sa platí daň
(+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie 12
dane (-) (rozdiel riadkov 10 a 11)
Daň (+) alebo vrátenie dane (-)
v eurách (súčin riadkov 2, 3 a 12 )*

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

13

Sadzba dane v eurách/hl/% objemu
skutočného obsahu alkoholu podľa § 6
ods. 6 zákona

§ 4 ods. 6 písm. a) § 4 ods. 6 písm. b)
zákona
zákona

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Množstvo piva v hl, z ktorého vznikla
daňová povinnosť [pri daňovom sklade 10
sa uvedie rozdiel riadkov 4-(5+6+7+8+9)]

Množstvo piva
z riadka 4

Èiastka 151

13

,
§ 4 ods. 6 písm. a) § 4 ods. 6 písm. b)
zákona
zákona

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách*
Slovom v eurách
Kumulovaná výroba piva v hl za kalendárny rok**

,
SPDPV

* Nehodiace sa prečiarknite.
** Uvádza len osoba podľa § 66 zákona.

Predpokladaná výroba piva v hl za kalendárny rok (§ 66 ods. 3 zákona)

,
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