
Informácia k uplatňovaniu § 48g zákona č. 609/2007 Z. z. 

 

Dňa 14. novembra 2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 362/2019 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene            
a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 362/2019 Z. z.“). 

 
Zákon č. 362/2019 Z. z. nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 57, 59 až 61 a 63,     

čl. II bodov 1, 2, 4, 5 a 13 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. 
 
V čl. I zákona č. 362/2019 Z. z. je uvedená ostatná novela zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani 

z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho 
oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 609/2007 Z. z.“). 

 
V súlade s prechodnými ustanoveniami v § 48g zákona č. 609/2007 Z. z. k úpravám účinným od 1. januára 

2020 osoba, ktorá chce byť platiteľom dane z elektriny podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z. alebo 
platiteľom dane z elektriny podľa § 15b zákona č. 609/2007 Z. z. alebo platiteľom dane zo zemného plynu podľa 
§ 35 ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2020 je povinná do 31. decembra 2019 
požiadať colný úrad o registráciu a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane.  

 
Na žiadosť o registráciu platiteľa dane z elektriny podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z. alebo 

podľa § 15b zákona č. 609/2007 Z. z. podanú od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa primerane 
vzťahujú ustanovenia § 11 zákona č. 609/2007 Z. z. o registrácii platiteľa dane z elektriny.  

 
Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu podľa § 35 ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. 

podanú od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 35 zákona                 
č. 609/2007 Z. z. o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu.  
 

Finančné riaditeľstvo SR uvádza, že na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky ako aj 
Portáli finančnej správy v katalógu vzorov tlačív bude zverejnený nový schválený vzor tlačiva „Žiadosť 
o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia 
na spotrebnú daň“ (ďalej len „registračné tlačivo“) platný od 1. decembra 2019, v ktorom budú zohľadnené aj 
prechodné ustanovenia § 48g zákona č. 609/2007 Z. z. účinné od 1. decembra 2019. 

 
Toto nové registračné tlačivo však nebude od 1. decembra 2019 dostupné na Portáli finančnej správy ako 

elektronický formulár. Preto bude potrebné, aby osoby, ktoré chcú byť platiteľmi dane podľa § 48g zákona                  
č. 609/2007 Z. z., vyplnené registračné tlačivo platné od 1. decembra 2019 podali formou prílohy k všeobecnému 
podaniu.  
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