
Metodické usmernenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. MF/24058/2014-73 

k uplatňovaniu niektorých ustanovení § 44o zákona č. 106/2004 Z. z.  

o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 160 ods. 2 zákona                      

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní niektorých ustanovení § 44o 

zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) colnými úradmi a odberateľmi kontrolných známok a so 

zreteľom na ciele, ktoré majú byť praktickým uplatňovaním tohto ustanovenia dosiahnuté, 

vydáva toto usmernenie: 

 

Podľa § 44o ods. 12 zákona sa do 31. decembra 2014 na označovanie spotrebiteľského 

balenia cigár a cigariek nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b, § 10 ods. 1,  

§ 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) zákona účinného od 1. októbra 2014.  

 

Na základe predmetného ustanovenia je zrejmé, že kontrolná známka, ktorou odberatelia 

kontrolných známok od 1. januára 2015 označia spotrebiteľské balenia cigár a cigariek, musí 

byť vyhotovená v súlade so zákonom a s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej 

známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Zároveň 

odberateľ kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia cigár 

a cigariek postupuje podľa § 44o ods. 14 až 16 zákona.  

 

Z povahy ustanovenia § 44o ods. 12 zákona teda vyplývajú práva a povinnosti odberateľa 

kontrolných známok pri označovaní spotrebiteľského balenia cigár a cigariek, pričom týmto 

ustanovením nie je dotknutá možnosť odberateľa kontrolných známok požiadať colný úrad 

o vydanie kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia cigár 

a cigariek, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na 

oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok. Na základe uvedeného teda odberateľ 

kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek môže 

požiadať colný úrad o vydanie kontrolných  známok už od 1. novembra 2014. Tlačiareň,  

ktorou  je  podľa  § 9b ods. 1 zákona  Mincovňa Kremnica, š. p., môže tlačiť kontrolné 

známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek, ak bol Finančným 

riaditeľstvom Slovenskej republiky schválený vzorový výtlačok kontrolnej známky podľa  

§ 9b ods. 5 zákona. Pri takejto žiadosti odberateľa kontrolných známok o vydanie kontrolných 

známok na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek colný úrad, Finančné 

riaditeľstvo Slovenskej republiky a tlačiareň budú postupovať podľa § 9 a § 9b zákona. 

Odberateľ kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia cigár 

a cigariek môže týmito kontrolnými známkami následne označiť spotrebiteľské balenia cigár 

a cigariek, ktoré uvedie do daňového voľného obehu po 31. decembri 2014. 
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generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej 
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