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2/SPD/2019/IM 

 
Informácia 

k označovaniu minerálneho oleja identifikačnou látkou (tzv. „nanomarkermi“),            
k dovozcovi minerálneho oleja a k iným zmenám v zákone č. 98/2004 Z. z.                   

o spotrebnej dani z minerálneho oleja. 
 
 
              Finančné riaditeľstvo SR informuje právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, že dňa 14. decembra 
2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 352/2018 Z. z. z 29. novembra 2018, ktorým 
sa (okrem iného) mení a dopĺňa aj zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 352/2018 Z. z.").  
 
              Zákon č. 352/2018 Z. z. v časti, týkajúcej sa  zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.), nadobúda účinnosť 1. januára 2019, okrem  
- čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. b) až d) - „Dovozca minerálneho oleja“, ktorý nadobúda účinnosť            
1. marca 2019,  
- čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a bodov 5, 6, 15, 16, 21, 22, 23, 26 až 31 a 33 - „Označovanie 
minerálneho oleja identifikačnou látkou“, „Dovozca minerálneho oleja“, „Nakladanie s identifikačnou látkou“               
a „Postup pri zmene identifikačnej látky“, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo na svojom webovom sídle 
oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja  identifikačnou látkou. 
 
 
Vybrané podstatné zmeny v zákone č. 98/2004 Z. z.: 
  
 Sadzba spotrebnej dane sa s účinnosťou od 1. januára 2019 ustanovuje nasledovne :  

 na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 uvedený      
v   § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. vo výške 547 eur/1 000 l  

 na plynový olej (motorová nafta) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 
2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) zákona       
č. 98/2004 Z. z. vo výške 393 eur/1 000 l.  

 
 Sadzba dane sa s účinnosťou od 1. januára 2020 ustanovuje na motorový benzín kódu kombinovanej 

nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. vo 
výške 555 eur/1 000 l.  

 
 Od 1. januára 2019 v zmysle § 25b ods. 7 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. žiadateľ o vydanie povolenia na 

distribúciu musí spĺňať podmienku ročného objemu predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. 
a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona minimálne 10 000 000 l.  

 
 Označovanie minerálneho oleja identifikačnou látkou: 
 

Označovaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa na účely 
zákona č. 98/2004 Z. z. rozumie primiešavanie identifikačnej látky (tzv. „nanomarkerov“) vyrobenej 
výrobcom identifikačnej látky, s ktorým Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) uzatvorilo 
zmluvu. 



  
Prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo  
uverejnilo na svojom webovom sídle (www.financnasprava.sk) oznámenie o začatí označovania minerálneho 
oleja, sa zavádza povinnosť označovať uvedený minerálny olej identifikačnou látkou pred jeho uvedením do 
daňového voľného obehu na daňovom území. Uvedená legislatívna úprava zároveň definuje podmienky 
označovania uvedeného minerálneho oleja, podmienky odberu, vrátenia identifikačnej látky, vedenie evidencie 
odberu a použitia identifikačnej látky, na koho sa uvedená povinnosť označovania nevzťahuje, čo je v zmysle 
zákona zakázané.  

 
Dňom 1. januára 2019 nadobudol účinnosť § 46r zákona č. 98/2004 Z. z., v zmysle ktorého finančné 
riaditeľstvo určí obdobie na testovanie označovania vyššie uvedeného minerálneho oleja identifikačnou látkou, 
o ktorom bude finančné riaditeľstvo informovať v samostatnom oznámení na svojom webovom sídle. 
 

 Dovozca minerálneho oleja: 

 
Dovozca minerálneho oleja je osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať od 1. marca 2019 minerálny olej 
uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. z územia tretích štátov 
a tento minerálny olej uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území.  
 
Do 20. januára 2019 je takáto osoba povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov 
minerálneho oleja, to neplatí, ak bude dovážať iba uvedený minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 
zákona č. 98/2004 Z. z. alebo v spotrebiteľskom balení. 

 
Uvedená legislatívna úprava zároveň definuje obsah žiadosti o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho 
oleja a podmienky, ktoré musí spĺňať žiadateľ o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja (§ 46s 
ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z.). 

 
Aktuálne platné znenie zákona č. 98/2004 Z. z. k jednotlivým dátumom účinnosti je možné nájsť na právnom            
a informačnom portáli https://www.slov-lex.sk/domov. 
 
 
 
 
Vypracovalo : Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica,     
                     Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
                     Január 2019 

http://www.financnasprava.sk/
https://www.slov-lex.sk/domov

