
NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA 
 
 
Dňa 10. novembra 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 268/2017 Z. z. 
z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 268/2017 Z. z.“). Zákon č. 268/2017 Z. z. nadobudne účinnosť 
1. januára 2018, okrem bodov ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2018 a bodov ktorých účinnosť je viazaná 
na prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie 
Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové 
zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie. 
 
Stručná informácia k vybraným zmenám zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“)  
 
S účinnosťou od 1. januára 2018:  
 
 Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, 

že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je 
zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie, ak sa toto oznámenie neuverejnilo 
do 31. decembra 2017, sa  

a) sadzba dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41,  
2710 12 45, 2710 12 49 ustanovuje vo výške 514,50 eur/1 000 l,  

b) sadzba dane na plynový olej 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 ustanovuje vo výške 368 eur/1 000 l,  
 

 Za predpokladu uverejnenia oznámenia Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 
(2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, 
v Úradnom vestníku Európskej únie do 31. decembra 2017, sa s účinnosťou od 1. januára 2018: 

- Sadzba dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 
ustanovuje na 554 eur/1 000 l, 

 
- Sadzba dane na plynový olej 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 ustanovuje 
na 394 eur/1 000 l, 

 
- Zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 

2710 12 49 je možné uplatniť vo výške 514 eur/1 000 l, ak obsahuje  

a) bioetanolovú zložku 
1. od 1. januára 2018 v objeme 5,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,  
2. od 1. januára 2019 v objeme 6,2 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,  
3. od 1. januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou vrátane 

biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade 
s technickou normou,  

 
b) biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) 

1. od 1. januára 2021 v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,  
2. od 1. januára 2022 v objeme 1,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,  

 
 



 
 

- 2 - 
 

- Zvýhodnenú sadzbu dane na plynový olej 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 je možné uplatniť vo výške 
368 eur/1 000 l, ak obsahuje  

a) od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020 
1. biodiesel v objeme 6,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou, alebo  
2. biodiesel v objeme 6,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou a biogénnu látku 

uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,  
b) od 1. januára 2021 biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 1 % a viac s presnosťou 

v súlade s technickou normou, 
 

- Zvýhodnenú sadzbu dane je možné uplatniť len ak biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti 
podľa osobitných predpisov a nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa § 14a 
ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ani na účely splnenia 
obdobnej povinnosti na území iného členského štátu. 
 

 Za predpokladu, že sa oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 
(2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, 
v Úradnom vestníku Európskej únie neuverejní do 31. decembra 2017, sadzby dane v predchádzajúcom 
bode nadobudnú účinnosť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
sa toto oznámenie uverejní, 

 Bioplyn a biometán boli doplnené do zoznamu tovarov, ktoré nie sú minerálnym olejom na účely zákona 
č. 98/2004 Z. z., 
 

 Pokročilé biopalivo definované v § 14f zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie 
a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, je na účely zákona č. 98/2004 Z. z. považované za biogénnu látku, 
 

 Na vznik daňovej povinnosti z vykurovacieho oleja a mazacieho oleja má zásadný vplyv už nie len ich 
dodanie a použitie ako pohonnej látky, ale i ich ponúkanie na použitie ako pohonnej látky, 
 

 Výroba zmesi minerálneho oleja a biogénnej látky podľa § 19 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z., bude môcť 
prebiehať aj bez prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom, ak colný 
úrad nerozhodne inak, 

 
 Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku 

na daň zloženú podľa § 22 zákona č. 98/2004 Z. z. do výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho 
oleja skladovaného v pozastavení dane vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má 
odôvodnenú obavu, že nevyrubená daň alebo nesplatná daň bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti 
nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami; to neplatí, ak 
colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od 
zábezpeky úplne, 
 

 Kriminálny úrad finančnej správy môže za určených podmienok dočasne pozastaviť vybraným osobám 
prístup do elektronického systému prepráv (EMCS), 
 

 Vzhľadom na nové znenie ustanovenia § 25b zákona č. 98/2004 Z. z., ktoré pojednáva o distribútorovi, 
predajcovi a spotrebiteľovi pohonných látok, a ktoré bude účinné od 1. apríla 2018, osoba, ktorej colný úrad 
vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení účinnom 
do 31. marca 2018, sa považuje za distribútora pohonných látok podľa § 25b ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. 
v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených 
v § 46q ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. Distribútorovi pohonných látok podľa § 25b ods. 1 zákona 
č. 98/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie 
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podmienok uvedených v § 46q ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., povolenie na distribúciu zanikne 
1. apríla 2018, 

 
V súlade s § 46q ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. držiteľ povolenia na distribúciu alebo držiteľ povolenia 

na predaj podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:  
a) má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť a v rámci podnikania nakupuje a predáva pohonné 

látky,  
b) má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 

zákona č. 98/2004 Z. z. minimálne 30 000 000 l alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 98/2004 Z. z. minimálne 150 000 kg, ak je držiteľom povolenia na distribúciu podľa § 46q 
odseku 1 zákona č. 98/2004 Z. z.; to neplatí, ak je držiteľom povolenia na distribúciu osoba, ktorá 
dodáva len minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. užívateľskému podniku 
podľa § 11 zákona č. 98/2004 Z. z. na účely oslobodené podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 
Z. z.,  

c) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,  
d) nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu, 
e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné 

dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov, 
f) vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami 

za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce 1. januáru 2018,  
g) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, 

ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu 
a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,  

h) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené 
nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.  
 

 Vzhľadom na nové znenie ustanovenia § 25b zákona č. 98/2004 Z. z., ktoré pojednáva o distribútorovi, 
predajcovi a spotrebiteľovi pohonných látok, a ktoré bude účinné od 1. apríla 2018, osoba, ktorej colný úrad 
vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. marca 2018, 
sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení účinnom 
od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v § 46q ods. 2 zákona 
č. 98/2004 Z. z. Predajcovi pohonných látok podľa § 25b ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení účinnom 
do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v § 46q 
ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., povolenie na predaj zanikne 1. apríla 2018, 
 

 Upravujú sa skutkové podstaty niektorých správnych deliktov a priestupkov, ako aj výška pokút za niektoré 
správne delikty a priestupky (§ 42 a § 42a zákona č. 98/2004 Z. z.). 

 
 
S účinnosťou od 1. apríla 2018:  

 Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania, je príjemca (odberateľ) 
minerálneho oleja povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta 
priameho dodania uvedeného v elektronickom dokumente, 
 

 Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja 
po začatí prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí minerálneho oleja 
na mieste určenia oznámiť prijatie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému colnému úradu 
a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo 
s týmto minerálnym olejom nenakladať, 
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 Dochádza k zmenám ustanovenia § 25b zákona č. 98/2004 Z. z. upravujúceho obchodovanie s minerálnym 
olejom, ktorým sú motorový benzín, motorová nafta a LPG (ďalej len „pohonné látky“) v daňovom voľnom 
obehu, a to predovšetkým: 
- doplnením povinností držiteľa povolenia na distribúciu alebo držiteľa povolenia na predaj, 
- upravením a doplnením podmienok, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá chce na daňovom území 

obchodovať s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, 
- doplnením povinností držiteľa povolenia na distribúciu alebo držiteľa povolenia na predaj, 
- doplnením postupu distribútora pohonných látok, predajcu pohonných a spotrebiteľa pohonných látok 

keď ukončia svoju podnikateľskú činnosť, 
 

 Distribútor pohonných látok je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu 
hlásenie o množstve nadobudnutého a dodaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) 
alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. a stave zásob minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 
písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. za predchádzajúci kalendárny mesiac 
samostatne za každú prevádzkareň v členení podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, vyhotovené 
podľa vzoru, ktorý zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle; to neplatí, 
ak je distribútor pohonných látok osobou podľa § 21 zákona č. 98/2004 Z. z.,  
 

 Kriminálny úrad finančnej správy za určených podmienok dočasne pozastaví uplatňovanie povolenia 
na prevádzkovanie daňového skladu, povolenia na obchodovanie, povolenia na distribúciu alebo povolenia 
na predaj, ak bolo vyšetrovateľom finančnej správy začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania 
daňového trestného činu; to neplatí, ak colný úrad osobe podľa § 21, ktorá je prevádzkovateľom daňového 
skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň úplne 
alebo čiastočne, 
 

 Colný úrad je pri daňovom dozore a daňovej kontrole oprávnený: 
- uložiť osobe podľa § 25b ods. 1 a 4 zákona č. 98/2004 Z. z. alebo § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. 

povinnosť oznamovať colnému úradu v určenom čase dátum a čas príjmu minerálneho oleja uvedeného 
v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z.,  

- uložiť osobe podľa § 21, 25, § 25b ods. 1 a 4 alebo § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. povinnosť odoberať 
vzorky minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona 
č. 98/2004 Z. z. v čase určenom colným úradom za prítomnosti zamestnanca colného úradu,  

- uložiť osobe podľa § 25b ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. v odôvodených prípadoch povinnosť, aby sa 
príjem minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona 
č. 98/2004 Z. z. uskutočňoval len za prítomnosti zamestnanca colného úradu.  
 
 

Táto informácia má informatívny charakter. Právne záväzné zmeny a doplnenia zákona č. 98/2004 Z.z. sú 
uvedené v zákone č. 268/2017 Z. z. vyhlásenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 
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