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ZÁKON Č. 530/2011 Z. Z. O SPOTREBNEJ DANI Z

UPLATŇOVANIE § 54 - OD PODANIA ŽIADOSTI 
PREDAJ SPOTREBITEĽSKÉHO BALENIA LIEHU 

 
Školenie realizujeme ako jednodň
spotrebiteľského balenia liehu a plnenie formalít
 
 

Cieľ školenia: 
Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o
dani z alkoholických nápojov o možnostiach vydania povolenia, cez vedenie evidencií až po 
sankcie za nevedenie evidencií, nákup bez povolenia, predaj bez povolenia. 

 

Cieľová skupina: 
Najmä predajcovia spotrebiteľského balenia liehu, maloobchod, reštaurácie, kaviarne, 
daňových poradcov, advokátov. 

 
Obsah: 

• legislatívny základ  
• osobitosti daňového konania

• osobité náležitosti  
• rovnaký druh na jednej prevádzke
• predajné miesta  

• vedenie evidencie 
• nákup a predaj bez povolenia

• riziká porušenia zákona a povinností 
• eliminácia rizík  
• sankcie   

 

V cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, 

ové poradenstvo & konzultácie & zastúpenie & audity & analýzy & expertízy & systémové riešenia & 

C&D Services  s.r.o. 
                         Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, Slovakia 

Tel: +421 919 143191 
Mail: cdservices@cdservices.sk
http://www.cdservices.sk/ 
IČO: 46450548, IČ DPH 2023386805

SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJO

OD PODANIA ŽIADOSTI AŽ PO VYDANIE POVOLE
ÉHO BALENIA LIEHU  

Školenie realizujeme ako jednodňové v rozsahu 4 hodiny so zameraním na 
plnenie formalít.  

informácie o právnom rámci § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o
možnostiach vydania povolenia, cez vedenie evidencií až po 

sankcie za nevedenie evidencií, nákup bez povolenia, predaj bez povolenia.  

ľského balenia liehu, maloobchod, reštaurácie, kaviarne, 

ového konania 

druh na jednej prevádzke 

predaj bez povolenia 

povinností  

cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, potvrdenie o absolvovaní  

audity & analýzy & expertízy & systémové riešenia & školenia 

Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, Slovakia  

cdservices@cdservices.sk 
http://www.cdservices.sk/  

Č DPH 2023386805  

 

ALKOHOLICKÝCH NÁPOJO V 

AŽ PO VYDANIE POVOLE NIA NA 

so zameraním na povolenie predaja 

č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej 
možnostiach vydania povolenia, cez vedenie evidencií až po hroziace  

ského balenia liehu, maloobchod, reštaurácie, kaviarne, vhodné aj pre 


