
  

Doplnenie poučenia  

na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania           

k spotrebnej dani z tabakových výrobkov podľa zákona č. 106/2004 Z. z. 

o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 

uverejnené dňa 24. novembra 2015 vo Finančnom spravodajcovi číslo 11, 

november 2015 
 

 

Text poučenia na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania                 

k spotrebnej dani z tabakových výrobkov podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov uverejnené dňa 24. novembra 2015 vo 

Finančnom spravodajcovi číslo 11, november 2015 (Oznámenie Ministerstva financií              

Slovenskej republiky č.: MF/22443/2015-732), k druhej strane daňového priznania „Strana 2“ 

pre predmety dane cigary, cigarky a tabak, sa na konci v bode 20 dopĺňa takto: 

 

„Podľa ustanovenia § 44t ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov spotrebiteľské balenie cigár alebo 

cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej 

dane, ktorým je veľké písmeno „A“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 29. 

februára 2016 a predávať do 31. decembra 2016. Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že 

daňový subjekt, ktorý uvedie do daňového voľného obehu v období od 1. januára 2016 do 29. 

februára 2016 spotrebiteľské balenie cigár a cigariek označené kontrolnou známkou so 

znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, si uplatní sadzbu 

dane vo výške 77,37 eura/1 000 kusov. 

 

Na základe uvedeného daňový subjekt, ktorý uvedie do daňového voľného obehu 

v období od 1. januára 2016 do 29. februára 2016 spotrebiteľské balenie cigár a cigariek 

označené kontrolnou známkou so znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je 

veľké písmeno „A“ na podanie daňového priznania použije tlačivo ustanovené vyhláškou 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 31/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor        

daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových                

výrobkov. 

 

Pri vypĺňaní tohto daňového priznania postupuje daňový subjekt podľa poučenia na  

vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani 

z tabakových výrobkov uverejneného vo Finančnom spravodajcovi číslo 2, február 2014.“. 


