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108

VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. apríla 2019,
ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49a ods. 4 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 290/2018 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Vzor oznámenia o výrobe destilátu je uvedený v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.

Peter Pellegrini v. r. 
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Príloha
k vyhláške č. 108/2019 Z. z.
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Vzor  

OZNÁMENIE O VÝROBE DESTILÁTU 
podľa § 49a ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 290/2018 Z. z.  

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa nechávajú prázdne. 
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou farbou 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                                                                           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Evidenčné číslo súkromného výrobcu destilátu pridelené colným úradom  
 
 
Meno a priezvisko súkromného výrobcu destilátu                                                                          Titul pred menom/za priezviskom  
 

Adresa trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu 

Ulica Súpisné/orientačné číslo 
 
 
PSČ Obec 
 
 
Telefónne číslo                                                                                             E-mailová adresa 
 
 

 

Údaje o výrobe destilátu 

Miesto výroby destilátu 
 
Ulica Súpisné/orientačné číslo 
 
PSČ Obec 
 

Dátum začatia výroby destilátu*                                                                               Čas začatia výroby destilátu                                                                        
deň/mesiac/rok                                                                                                            hodina/minúta 

   

Dátum ukončenia výroby destilátu*                                                                          Čas ukončenia výroby destilátu 
deň/mesiac/rok                                                                                                            hodina/minúta  
 

Druh ovocia použitého na výrobu kvasu 
 
Množstvo kvasu v litroch  
 
Množstvo medoviny v litroch 
 
Predpokladané množstvo vyrobeného destilátu v litroch 
 
Predpokladané množstvo vyrobeného liehu v litroch 100 % alkoholu (l a.) 

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

 

Colný úrad (uvádza sa miestne príslušný colný úrad podľa miesta trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu alebo delegovaný colný úrad, 
ak bola miestna príslušnosť colného úradu delegovaná podľa § 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov) 
 
 

 
 

Úradné záznamy colného úradu                                                                      
 
Dátum prijatia                                                                                                
 
 
Podpis poverenej osoby                                                                                                             Odtlačok pečiatky colného úradu         

* Dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja 
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