
 
 

NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA 
 

 
Dňa 12. novembra 2013 bol v čiastke 88 Zbierky zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon 

č. 353/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení 
neskorších predpisov, cieľom ktorého je najmä: 
– znižovanie administratívnej záťaže najmä pre registrované a evidované daňové subjekty,  
– eliminácia daňových únikov pri obchodovaní s pohonnými látkami. 

 
 
Zákon č. 353/2013 Z. z., v ktorom je uvedená ostatná novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“), nadobudol účinnosť              
1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 23, 26 až 29, 33 a 35 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť             
1. januára 2014 a čl. I bodov 25, 30 až 32 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014. 

 
Stručná informácia o niektorých zmenách zákona č. 98/2004 Z. z.  
 
 S účinnosťou od 1. januára 2014 sa spresňuje znenie zákona tak, aby bolo zrejmé, že predmetom dane nie 

je len minerálny olej, ktorý pozostáva úplne, alebo čiastočne z uhľovodíkových látok, ale predmetom dane sú 
aj deriváty uhľovodíkov napr. bioetanol (biolieh), ktorý je použitý ako palivo v biokozuboch.  
 

 S účinnosťou od 1. januára 2014 sa jednoznačne stanovuje, že pri uplatnení sadzby spotrebnej dane 
z motorového benzínu a motorovej nafty za príslušné zdaňovacie obdobie bude rozhodujúci podiel biozložky, 
pričom sa upresňuje, že je potrebné zohľadnenie odchýlky podľa príslušnej technickej normy. Uvedené sa 
zároveň zosúlaďuje so znením § 14a ods. 3 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. 

 
 S účinnosťou od 1. januára 2014 v rámci znižovania administratívnej záťaže daňových subjektov správca 

dane nebude vyžadovať od daňových subjektov také údaje, ktoré pri správe dane nevyužíva alebo ich už má 
k dispozícií, resp. si ich vie sám zistiť z iných voľne prístupných databáz, alebo zo svojho informačného 
systému.  

 
 S účinnosťou od 1. januára 2014 bude povolenie na výrobu zmesi vydávať miestne príslušný colný úrad, nie 

Finančné riaditeľstvo SR. 
 

 Cieľom nového ustanovenia § 25b účinného od 1. marca 2014 „Distribútor, predajca a spotrebiteľ 
pohonných látok“ je eliminovať daňové úniky na spotrebnej dani z minerálneho oleja. Obchodovanie 
s motorovým benzínom, motorovou naftou a LPG (ďalej len „pohonná látka“) v daňovom voľnom obehu             
na daňovom území v rámci podnikateľskej činnosti, ako aj jej skladovanie v skladovacom zariadení, ktorého 
objem je 15 000 litrov a viac, sa dostáva pod kontrolu správcu dane od uvedenia pohonnej látky                  
do daňového voľného obehu až po jej predaj konečnému spotrebiteľovi (napr. na čerpacích staniciach). 
Ustanovenie upravuje podmienky tak, že každá osoba, ktorá bude chcieť v daňovom voľnom obehu                 
na daňovom území v rámci podnikateľskej činnosti pohonné látky  
- distribuovať alebo predávať na konečnú spotrebu, má povinnosť požiadať správcu dane o vydanie 

povolenia na distribúciu, resp. povolenia na predaj. 
- V zmysle prechodných ustanovení § 46m osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 

distribútorom pohonných látok v daňovom voľnom obehu na daňovom území v rámci 
podnikateľskej činnosti v znení zákona účinného od 1. marca 2014, je povinná do 31. januára 
2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu v znení zákona účinného               
od 1. marca 2014. 

- V zmysle prechodných ustanovení § 46m osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 predajcom 
pohonných látok v daňovom voľnom obehu na daňovom území v rámci podnikateľskej 



činnosti v znení zákona účinného od 1. marca 2014, je povinná do 31. januára 2014 požiadať 
colný úrad o vydanie povolenia na predaj v znení zákona účinného od 1. marca 2014. 

- V zmysle prechodných ustanovení § 46m osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie 
predajcov pohonných látok (§ 25b) v znení účinnom do 28. februára 2014, sa bude 
považovať za predajcu pohonných látok v znení účinnom od 1. marca 2014 a colný úrad tejto 
osobe vydá do 28. februára 2014 povolenie na predaj v znení účinnom od 1. marca 2014, ak 
do 31. januára 2014 predloží colnému úradu doklad preukazujúci, že skladovacie 
zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením umožňujúcim 
pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja a nádrž, v ktorej je skladovaná pohonná 
látka, je v súlade s osobitným predpisom a technickými normami. V prípade, že táto osoba 
nepredloží uvedené doklady, colný úrad ju vyradí z evidencie predajcov pohonných látok. 
 

- alebo osoba, ktorá na daňovom území nakúpi v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu 
pohonnú látku a  bude ju aj po 1. marci 2014 skladovať v skladovacom zariadení s objemom 15 000 l 
a viac, je povinná v zmysle prechodných ustanovení § 46m oznámiť správcovi dane do 31. januára 
2014 

- identifikačné údaje a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom 
alebo s trvalým pobytom oznamovateľa, 

- druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry. 
Po splnení uvedených podmienok colný úrad zaradí spotrebiteľa pohonných látok do evidencie 
spotrebiteľov pohonných látok.  

 
Colný úrad vydá registrovanej osobe (zadefinovanej v § 25a) povolenie na distribúciu alebo povolenie               

na predaj ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ku dňu vydania povolenia                        
na opakované prijímanie minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, ku dňu vydania 
povolenia na odosielanie minerálneho oleja v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu alebo            
ku dňu vydania prvého odberného poukazu na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. V nadväznosti        
na uvedené a v zmysle zásady úzkej súčinnosti správcu dane a daňového subjektu v procese registrácie alebo 
zaraďovania do evidencie je potrebné, aby žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti o registráciu, resp. žiadosti 
o zaradenie do evidencie, či bude obchodovať s pohonnou látkou (ako distribútor pohonných látok alebo 
predajca pohonných látok), aby správca dane v rámci zásady procesnej ekonómie nevydával povolenie, 
ktoré osoba (žiadateľ) nebude pri svojej obchodnej činnosti využívať.    

 
 S účinnosťou od 1. januára 2014 sa spresňuje osoba, ktorá je platiteľom dane v prípadoch, keď sa 

mazacie oleje a ostatné oleje podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedené do daňového voľného obehu v inom 
členskom štáte prepravované na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu                  
na daňovom území vyložia, preložia, prečerpajú alebo sa vymení motorový dopravný prostriedok, na ktorom 
bol tento minerálny olej prepravený na daňovom území. 
 

 Osobe, ktorá  
- obchoduje s vybraným minerálnym olejom (§ 25a) ako aj osobe, ktorá  
- distribuuje pohonné látky alebo predáva pohonné látky na konečnú spotrebu alebo nakupuje 

pohonné látky na vlastnú spotrebu v daňovom voľnom obehu (§ 25b) a nesplnení si povinnosti, 
ktoré jej vyplývajú zo zákona, colný úrad uloží sankciu vo výške 10 000 eur.  
 

 

 

 


