
                                                                               

 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

      6/SPD/2022/IM 

Obchodník s uhlím podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, 
uhlia a zemného plynu  v znení neskorších predpisov. 

 
 

Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k povinnostiam a podmienkam  obchodníka s uhlím,  
podnikateľa  ktorý v rámci podnikania uhlie nakupuje len na účely ďalšieho predaja.  

 
Ustanovenie § 23 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 (ďalej len 
„zákon č. 609/2007 Z. z.") upravuje povinnosti osôb, ktoré sú povinné požiadať colný úrad o registráciu platiteľa 
dane z uhlia (napr. osoba, ktorá chce dodávať uhlie na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia, chce 
spotrebovávať uhlie na daňovom území, alebo ktorá je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím). 
 
 Podanie žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia a povinnosti po vydaní rozhodnutia o registrácii 

platiteľa dane z uhlia: 
 

Osoba, ktorá chce byť obchodníkom s uhlím je povinná požiadať miestne príslušný colný úrad o registráciu 
platiteľa dane z uhlia podľa § 23 ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. 
 
Zistenie miestnej príslušnosti k správcovi dane je možné na webovom sídle finančnej správy.  
 
Žiadosť o registráciu platiteľa dane  z uhlia musí obsahovať  údaje podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 563/2009 Z. z.“). 
 
„Daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane podľa osobitných predpisov, je povinný predložiť správcovi 
dane žiadosť o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo; ak sa žiadosť o registráciu podáva 
elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme“. V prípade podania žiadosti sa použije tlačivo 
„ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, VYDANIE POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ 
O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ“. 
 
Prílohou žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší 
ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na 
daňovom území.  

 
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane 
z uhlia preverí skutočnosti a údaje zo žiadosti a prílohy k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, 
colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia do 30 dní odo dňa 
podania tejto žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v tejto žiadosti. 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
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 Spôsob podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia: 
 

Ak sa na žiadateľa vzťahuje znenie § 14 zákona č. 563/2009 Z. z., napr. je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 
osobou zapísanou v Obchodnom registri, je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky (teda 
absolvovať najskôr proces registrácie a autorizácie pre využívanie elektronických služieb). Pre orientáciu k tejto 
komunikácii uvádzame odkaz na webové sídlo finančnej správy.  

 
Bližšie informácie k podaniu elektronického formulára „ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, VYDANIE POVOLENIA 

NA SPOTREBNÚ DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A POVOLENIA NA 

SPOTREBNÚ DAŇ", sú uverejnené v informačnom materiáli č. 2/SPD/2022/IM zverejnenom na webovom 

sídle finančnej správy. 

 
 Povinnosti platiteľa dane z uhlia: 
 
       Platiteľ dane z uhlia je povinný: 
 

 každú zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie 
registrácie , oznámiť colnému úradu v lehote do 30 dní odo dňa keď nastali (§ 67 ods. 9 zákona č. 
563/2009 Z. z.), 

 predložiť svojmu dodávateľovi uhlia rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia vydané colným úradom 
pred prvým odberom uhlia. Dodávateľ uhlia nesmie dodať uhlie bez dane osobe bez predloženia 
osvedčenia o registrácii platiteľa dane z uhlia. 

 oznámiť dodávateľovi uhlia doplnenie registrácie platila dane u uhlia alebo ktorému bola zrušená 
registrácia platiteľa dane z uhlia je povinný túto skutočnosť oznámiť najneskôr do troch pracovných dní 
odo dňa jej vzniku. 

 priebežne viesť evidenciu podľa § 26 ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z. primerane (množstvo uhlia v tonách 
odobratého, dodaného z toho  na účely ďalšieho predaja). 

 
 Vznik daňovej povinnosti: 

 
Daňová povinnosť vzniká obchodníkovi s uhlím dňom spotreby uhlia na daňovom území. 
 
Daňová povinnosť nevzniká osobe, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie do 
voľného obehu a ktorá je obchodníkom s uhlím.  
 
Daňová povinnosť nevzniká  na daňovom území osobe, pri dodaní uhlia do iného členského štátu alebo na 
územie tretieho štátu.  
V prípade vzniku daňovej povinnosti je platiteľ dane z uhlia povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň 
podľa   § 24 zákona č. 609/2007 Z. z..  

 
 
 Zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušenie registrácie platiteľa dane z uhlia: 

 
Colný úrad zruší rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zruší registráciu platiteľa dane z uhlia, ak 
platiteľ dane z uhlia: 
a) požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie 

živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na 
podnikateľské účely, 

b) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny 
z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva, 

c) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť 
a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom 
ustanovený správca dedičstva, 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2022/2022.04.19_002_SPD_2022_IM_Info_formSPD.pdf
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d) vstúpil do likvidácie, 
e) opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uložené pokuty neviedli 

k náprave, 
f) požiadal o zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušenie registrácie platiteľa dane 

z uhlia, 
 

Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zruší registráciu platiteľa dane 
z uhlia, ak platiteľ dane z uhlia  nevykonával  činnosť ako platiteľ dane z uhlia, a to v priebehu 12 po sebe 
kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z uhlia, pričom prihliada na závažnosť dôvodov. 
 
Colný úrad zruší rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zruší registráciu platiteľa dane z uhlia dňom 
nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo 
potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolené vyrovnanie.  

 
 
 
 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, 
 Centrum komunikácie a podpory     
                   Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
 Jún  2022 


