
1 
 

 
                                                                               
 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

 

Informácia  

k povinnostiam Platiteľa dane zo zemného plynu  

podľa 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. 

 
           Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k povinnostiam a podmienkam 

súvisiacich s registráciou platiteľa dane zo zemného plynu v zmysle 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.“). 

 

 Zadefinovanie osoby povinnej platiť daň zo zemného plynu: 
 

Platiť daň zo zemného plynu je na účely tohto zákona povinná osoba, ktorá  

 

a) dodala zemný plyn na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu okrem 

dodania zemného plynu plynárenskému podniku alebo dodávateľovi zemného plynu,  

 

b) spotrebovala zemný plyn na daňovom území a ktorá je plynárenským podnikom alebo 

dodávateľom zemného plynu, 

  

c) dodala zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu na daňovom území 

konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu okrem dodania zemného plynu 

platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 alebo platiteľovi dane zo 

stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a zákona č. 609/2007 Z. z..  

 

Platiteľom dane zo zemného plynu je aj 

  

d) konečný spotrebiteľ zemného plynu, ktorému zahraničná osoba dodala zemný plyn na 

daňovom území, okrem konečného spotrebiteľa zemného plynu, ktorý je koncovým 

odberateľom zemného plynu v domácnosti, ďalej  

 

e) zahraničná osoba, ktorá dodala zemný plyn na daňovom území koncovému odberateľovi 

zemného plynu v domácnosti,  

 

f) osoba, ktorá neoprávnene odobrala zemný plyn,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/20160601#paragraf-35
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/20160601#paragraf-39a
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g) osoba, ktorá spotrebovala zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v 

§ 31 zákona č. 609/2007 Z. z..   

 

 Žiadosť o  registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a  povinnosti po vydaní 

osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu: 

 

Osoba, ktorá  vykonáva činnosti (dodáva alebo spotrebováva zemný plyn) podľa písm. a), b), 

c) a d) tejto informácie, je povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo 

zemného plynu.  

 

Žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu musí obsahovať údaje podľa 

osobitného predpisu (§ 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.“).  

 

Prílohou k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu 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.  

 

O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinný požiadať colný úrad aj podnikateľ, 

ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu  (zákon č. 251/2012 

Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)       

a chce nakupovať zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ak už nie je registrovaný, lebo 

vykonáva činnosti podľa písm. a), b), c) a d) tejto informácie. Na žiadosť o registráciu 

platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného 

plynu sa vzťahujú ustanovenia § 35 odsekov 2 a 3 zákona č. 609/2007 Z. z..   

 

Zahraničná osoba, ktorá chce dodávať zemný plyn na daňovom území koncovému 

odberateľovi zemného plynu v domácnosti, je povinná požiadať Colný úrad Bratislava         

o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo 

zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú 

ustanovenia § 35 odsekov 2 a 3 zákona č. 609/2007 Z. z.. Dňom doručenia osvedčenia            

o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu sa táto zahraničná osoba stáva platiteľom dane 

zo zemného plynu.  

 

O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinná požiadať colný úrad aj osoba, ktorá 

dodáva zemný plyn oslobodený od dane, ak už nie je registrovaná podľa § 35 odsek 1 zákona 

č. 609/2007 Z. z.. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu               

k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú ustanovenia § 35 odsek 2 

a 3 zákona č. 609/2007 Z. z..  

 

 Spôsob podania žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu: 

 

Ak sa na žiadateľa vzťahuje znenie § 14 zákona č. 563/2009 Z. z., je povinný komunikovať 

so správcom dane elektronicky (teda absolvovať najskôr proces registrácie a autorizácie pre 

využívanie elektronických služieb). Pre orientáciu k tejto komunikácii uvádzame nasledovný 

odkaz na webové sídlo finančnej správy: 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-

komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/20160601#paragraf-31
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane
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Žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je potrebné podať na elektronickom 

formulári „ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, VYDANIE POVOLENIA NA SPOTREBNÚ 

DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A POVOLENIA 

NA SPOTREBNÚ DAŇ“,  ktorý nájde v katalógu formulárov vo svojej osobnej internetovej 

zóne, kam sa dostane po prihlásení cez webové sídlo finančnej správy:  

https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka 

 

Bližšie informácie k uvedenému registračnému formuláru sú uverejnené na webovom sídle 

finančnej správy:  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/S

potrebne_dane/2018/2018.06.20_ev_spd.pdf 

 

  

 Vznik daňovej povinnosti pri spotrebnej dani zo zemného plynu: 

 

 Daňová povinnosť pri spotrebnej dani zo zemného plynu vzniká dňom 

 

 dodania zemného plynu na daňovom území (SR) konečnému spotrebiteľovi zemného 

plynu, okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku, alebo dodávateľovi 

zemného plynu (podnikateľovi, ktorý má povolenie podnikať v energetike a  ktorý 

dodáva zemný plyn konečnému spotrebiteľovi),  

 spotreby zemného plynu na daňovom území plynárenským podnikom alebo dodávateľom 

zemného plynu okrem spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu,  

 dodania zemného plynu určeného na výrobu stlačeného zemného plynu na daňovom 

území konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu, okrem dodania zemného 

plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného ako platiteľa dane zo zemného 

plynu alebo platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu.  

 

           Daňová povinnosť vzniká aj dňom zistenia neoprávneného odberu zemného plynu, a 

spotreby zemného plynu oslobodeného od dane na iný účel, ako je účel uvedený v ustanovení 

upravujúcom oslobodenie od dane.  

 

Dňom dodania zemného plynu pri opakovaných dodávkach je najneskôr posledný deň 

obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo zemného plynu vzťahuje. Dňom dodania 

zemného plynu je aj deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania 

odpočtu skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie, ak vznikol 

rozdiel medzi celkovým množstvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú 

predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom zemného plynu za zúčtovacie 

obdobie; na rozdiel vzniknutý zúčtovaním celkového množstva zemného plynu dodaného za 

jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaného množstva zemného 

plynu za zúčtovacie obdobie sa použije sadzba dane platná v čase realizácie dodávky 

zemného plynu.  

 

Dňom spotreby zemného plynu je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe 

vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie, ak 

vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, 

ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom zemného plynu za 

zúčtovacie obdobie; tento deň spotreby zemného plynu je rozhodujúci pre určenie 

zdaňovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý rozdiel v spotrebe zemného plynu týka. Dňom 

spotreby zemného plynu v plynárenskom podniku alebo u dodávateľa zemného plynu môže 

https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2018/2018.06.20_ev_spd.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2018/2018.06.20_ev_spd.pdf
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byť aj najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe zemného 

plynu.  

Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území osobe pri dodaní zemného plynu do iného 

členského štátu alebo na územie tretieho štátu.  

 

 Povinnosti platiteľa dane zo zemného plynu: 

 

Platiteľ dane zo zemného plynu 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 zemného plynu osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo 

zemného plynu vydané colným úradom pred prvým odberom zemného plynu. Dodávateľ 

zemného plynu nesmie dodať zemný plyn bez dane osobe bez predloženia osvedčenia 

o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu. 

 

 oznámiť dodávateľovi zemného plynu vydané nové osvedčenie o registrácii, doplnené 

pôvodné osvedčenie o registrácii, odňatie  osvedčenia o registrácii alebo zrušenie  

osvedčenia o registrácii najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto nových 

skutočností. 

 

 priebežne viesť evidenciu podľa § 38 ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z. primerane (množstvo 

zemného plynu v megawatthodinách vyrobeného, odobratého, dodaného z toho  na účely 

ďalšieho predaja, použitého na vlastnú spotrebu a prevádzkové účely, spotrebovaného na 

výrobu stlačeného zemného plynu). 

 

Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane zo zemného plynu a vydaním 

osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu preverí skutočnosti a údaje 

uvedené v žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa 

zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu do 15 dní 

odo dňa podania tejto žiadosti.  

 

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti o 

registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a v prílohe k nej.  

 

 Odňatie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušenie 

registrácie platiteľa dane zo zemného plynu: 

 

Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zruší 

registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu  

 

a) požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie 

alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným 

predpisom, 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,  
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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,  

d) vstúpil do likvidácie, 

e) opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uloženie 

pokuty neviedli k náprave,  

f) požiadal o odňatie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušenie 

registrácie platiteľa dane zo zemného plynu.  

 

Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušiť 

registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu nevykonával 

činnosť ako platiteľ dane zo zemného plynu, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov odo dňa uvedeného v osvedčení o registrácii platiteľa dane zo 

zemného plynu, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.  

 

Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zruší 

registráciu platiteľa dane zo zemného plynu 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, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica,     

                   Centrum komunikácie a podpory 

                     Jún 2018 

 


