
Informácia o zrušení oznamovacích povinností podľa § 54 ods. 17 a 22 zákona č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení účinnom do 30. júna 2021 

 
Od 1. júla 2021 sa upúšťa od povinnosti ustanovenej v § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej 

dani z alkoholických nápojov (ďalej lej „zákon č. 530/2011 Z. z.“) v znení účinnom do 30. júna 2021 oznamovať 
elektronicky colnému úradu osobou oprávnenou na distribúciu: 

 
- údaje podľa § 54 ods. 15 zákona č. 530/2011 Z. z. za kalendárny mesiac, najneskôr do 25. dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, 
 

- obchodný názov spotrebiteľského balenia liehu, objem spotrebiteľského balenia liehu a objemovú 
koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení liehu a čiarový kód EAN za každý nový druh 
spotrebiteľského balenia liehu, ktoré chce osoba oprávnená na distribúciu, ktorou je prevádzkovateľ 
daňového skladu, oprávnený príjemca, príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo dovozca 
spotrebiteľského balenia, uvádzať do daňového voľného obehu, a to najneskôr v deň uvedenia 
spotrebiteľského balenia liehu do daňového voľného obehu alebo pred predajom alebo iným vydaním 
spotrebiteľského balenia liehu,  
 

- čiarový kód EAN skupinového balenia, ak je spotrebiteľské balenie liehu súčasťou skupinového 
balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, 
 

- skutočnosť, že sa na účel predaja spotrebiteľského balenia liehu odstránilo skupinové balenie. 
 
Osoba oprávnená na distribúciu má povinnosť elektronicky oznámiť podľa § 54 ods. 17 zákona                       

č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom do 30. júna 2021 colnému úradu údaje podľa § 54 ods. 15 zákona                                
č. 530/2011 Z. z. naposledy za mesiac máj 2021 v termíne do 25. júna 2021. 

 
V nadväznosti na vyššie uvedenú zmenu ustanovenia § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. sa                     

od 1. júla 2021 vypúšťa z § 54 ods. 22 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom do 30. júna 2021 povinnosť         
pre osobu, ktorej zaniklo oprávnenie na distribúciu, alebo ktorej colný úrad odňal oprávnenie na distribúciu, oznámiť 
colnému úradu v lehote určenej colným úradom údaje podľa § 54 ods. 15 zákona č. 530/2011 Z. z., a to podľa 
stavu ku dňu zániku alebo odňatia oprávnenia na distribúciu, ako aj povinnosť pre osobu, ktorej zaniklo alebo bolo 
odňaté oprávnenie na distribúciu, a ktorá so súhlasom colného úradu predala zásoby spotrebiteľského balenia 
liehu, oznámiť colnému úradu údaje podľa § 54 ods. 15 písm. b) až d) zákona č. 530/2011 Z. z. 
 
  Osobe oprávnenej na distribúciu bude aj po 30. júni 2021 umožnené zaslať elektronicky colnému úradu 
oznámenie a to za účelom umožnenia zaslania údajov, resp. opravy zaslaných údajov, ktorých elektronické 
oznámenie colnému úradu vyplýva z ustanovenia § 54 ods. 17 a 22 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom       
do 30. júna 2021. Osobe oprávnenej na distribúciu bude aj naďalej sprístupnený prehľad všetkých ňou podaných 
oznámení colnému úradu podľa § 54 ods. 17 a 22 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom do 30. júna. 2021. 
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