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Súčasný stav
V rámci prístupového procesu do EÚ v oblasti daní bolo Slovensku 
a Maďarsku schválené ustanovenie pre pestovateľské pálenice ovo-
cia -  uplatňovať zníženú sadzbu vo výške 50% bežnej vnútroštátnej 
sadzby spotrebnej dane z etylalkoholu. EÚ odporučila členským 
štátom uplatňovať minimálnu sadzbu dane 5,50 EUR na jeden 
liter 100% alkoholu (ďalej litrov absolutu – la.). Na Slovensku je 
v súčasnosti plná sadzba za jeden la. etyalkoholu 10,80 EUR, pričom 
na lieh vyrobený v páleniciach sa uplatňuje polovičná sadzba – 
5,4 EUR za la. a zároveň znížená sadzba je obmedzená na jednu 
domácnosť 43 la., tj. 86 L 50% destilátu. V rámci prístupových ro-
kovaní pri vstupe do EÚ bolo zároveň vyrokované, že zníženú sadzbu 
na lieh vyrobený v Pestovateľských páleniciach komisia prehodnotí 
v roku 2015 a predloží Rade správu o možných zmenách.
V danom období je potrebné poznamenať, že v Maďarsku je platná 
novela zákona od augusta 2010, podľa ktorej nemusia platiť drobno-
pestovatelia spotrebnú daň za pálenku vyrobenú z vlastného ovocia 
v množstve do 50 la., tj. 100 L 50% destilátu. Súdny dvor EÚ v apríli 
2014 konštatoval, že Maďarsko porušilo Smernicu EÚ .

Návrhy riešenia
Ako konštatuje Ing.Marián Roľko, zástupca Pestovateľskej pálenice 
TURANY a zároveň podpredseda Združenia pestovateľských páleníc 
ovocia SR, je potrebné ( a to sa už začalo) s danou problematikou 
informovať a žiadať Výbor Národnej rady pre poľnohospodárstvo 
a Výbor Národnej rady pre financie, širokú obecnú samosprávu 
a poslancov v súvislosti s prehodnotením  prístupového  procesu 
s návrhom úpravy páleničiarskej legislatívy nasledovne:
  upustiť od znevýhodňovania domácností náhradou za 
pestovateľa. V praxi to znamená, že na jednom súpisnom čísle má 
trvalý pobyt starý otec, syn a vnuk, spoločne majú nárok  – 43 la., 
navrhujeme, aby každý dospelý člen domácnosti – pestovateľ mal 
rovnaký nárok
  zabezpečiť spravodlivejšie postavenie pestovateľa ovocia, ktorý 
si dá vyrobiť destilát v pálenici oproti malo-vinárom, ktorí mimo in-
ého nemajú žiadnu sadzbu z alkoholu pri povolenom objeme výroby 
1.000 L 10% obj.alkoholu vo víne, čo predstavuje 100 la. a v porovnaní 
s pestovateľským pálením je to viac ako dvojnásobne a zároveň ešte 
platí zníženú sadzbu spotrebnej dane z liehu 

 zníženú sadzbu 50% pre pestovateľa uplatňovať z minimálnej 
odporúčanej sadzby, ktorú doporučila EÚ za liter čistého alkoholu 
5,5 EUR a nie ako je súčasne uplatňovaná 50% znížená sadzba z výšky 
10,8 EUR, čo v konečnom dôsledku znamená zníženie pre pestovateľa 
v daňovom zaťažení o 75% s plnej sadzby v SR

Dopady na podnikateľské prostredie v oblasti 
pestovateľského pálenia a štátny rozpočet
Vnútroštátna novela zákona v Maďarsku má negatívny dopad 
na pestovateľské pálenie na Slovensku. V troch posledných 
pestovateľských sezónach spôsobila uvedená novelizácia zníženie 
výroby destilátov na Slovensku v rozpätí o 38% až 48%, (pričom je 
zohľadnené striedavé nasledovanie úrodných a neúrodných rokov) 
a zároveň uvedené malo dopad pre štátny rozpočet v zníženom výbe-
re  spotrebnej dane za pestovateľské pálenice v rozpätí o 34% až 40%. 
Výrazne sa znížilo využívanie domácej ovocnej suroviny a zvýšila sa 
závislosť Slovenska na dovoze destilátov zo zahraničia s negatívnym 
dopadom na obchodnú bilanciu. Na Slovensku sa od roku 2002 zvýšil 
počet liehovarov na pestovateľské pálenia zo 122 na súčasných 174, 

pričom výška základného imania predstavuje spoločne za dané pá-
lenice na Slovensku výšku 13 mil.eur, z toho technologické zariadenie 
na výrobu vo výške 5 mil. eur. Znížená spotrebná daň z liehu vyrobe-
ného v páleniciach v rámci EÚ musí byť riešená celoplošne aj v rámci 
štátov, s ktorými sa v budúcnosti počíta ako s novými členskými 
štátmi EÚ a v ktorých je výroba destilátov veľmi rozšírená a doteraz 
nijako nelimitovaná.
 Ak sa neprihliadne na tento faktor, vzniká riziko, že by sa iba upev-
nila situácia podporujúca špekulatívnu nákupnú cezhraničnú tu-
ristiku s negatívnym dopadom nielen na pestovateľské pálenie, ale 
celý liehovarnícky priemysel na Slovensku. Ak by sa prijala načrtnutá 
stratégia bolo by možné prognózovať, že by sa pestovateľské pále-
nie plynulo rozšírilo o ďalších pestovateľov ( i tých, ktorí nelegálne 
vyrábajú destiláty bez povolenia, tzv. čierne pálenice). Odhadujeme 
zdvojnásobenie počtu pestovateľov s priamym dopadom na výber 
dane pre štátny rozpočet, kde je nádejné očakávanie vo vyššej celko-
vej odvedenej dane pre štát. 
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Hrozí likvidácia pestovateľských  páleníc ovocia na Slovensku? 


