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Informácia k ropnému bitúmenu (asfaltu) ako predmetu dane podľa zákona
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
aktualizácia k 20.04.2022
Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje súhrnnú informáciu k povinnostiam a podmienkam súvisiacich s nákupom
a predajom ropného bitúmenu v daňovom voľnom obehu.
Ropný bitúmen, tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00 sa získava z ropy ako zbytok po vákuovej
destilácii ropy alebo ako zvyšky zo sekundárnych procesov jej krakovania, je to najhustejšia zložka ropy s najvyšším
bodom varu. Ropný bitúmen (asfalt) je mäkký a plastický výrobok, ktorého správanie a konzistencia sú výrazne
závislé od teploty (pri zvýšenej teplote je tekutý) a ktorý sa používa (v tečúcom stave) predovšetkým ako spojivový
materiál kameniva pri výrobe asfaltového povrchu cestných komunikácií.


Ropný bitúmen je predmetom spotrebnej dane podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 98/2004 Z. z."), bez ohľadu na účel
použitia.



S ohľadom na termoplastické vlastnosti ropného bitúmenu sa podľa názoru ministerstva tento tovar pri teplote
40°C svojimi vlastnosťami najviac približuje minerálnemu oleju uvedenému v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode
zákona č. 98/2004 Z. z..

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s ropným bitúmenom (považuje sa za
vybraný minerálny olej) musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym
olejom podľa § 25a ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z..
Na účely zákona č. 98/2004 Z. z.:


sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom území považuje
každé


nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z
tretích štátov; nadobudnutím vybraného minerálneho oleja sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s
vybraným minerálnym olejom ako vlastník,



dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému
prevádzkovateľovi živnosti alebo dodanie vybraného minerálneho oleja na územie iného členského štátu,
alebo vývoz vybraného minerálneho oleja na územie tretích štátov; dodaním vybraného minerálneho oleja
sa rozumie prevod práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník nadobúdateľovi vrátane
dodávok vybraného minerálneho oleja, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo
nadobúdateľom na ich účet.

 Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať




identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo
s trvalým pobytom žiadateľa,
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód
kombinovanej nomenklatúry,
predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja
v litroch alebo v kilogramoch.

 Prílohami k žiadosti sú




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,
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11
ods. 3 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí
spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.

Na žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom nie je ustanovené
štruktúrované tlačivo, žiadateľ použije v rámci elektronickej komunikácie formulár „VŠEOBECNÉ PODANIE SPOTREBNÉ DANE“ a postupuje v zmysle informačného materiálu č. 1/SPD/2020/IM zverejneného na webovom
sídle finančnej správy.
Po vydaní povolenia na obchodovanie ustanovuje § 25a zákona č. 98/2004 Z. z. aj ďalšie povinnosti pre
držiteľa povolenia, ktorými sú:
a) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 5 písm. a) (údaje žiadateľa a adresa
prevádzkarne) do 30 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 5 písm. b) (druh, názov, kód nomenklatúry minerálneho
oleja) do 15 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 6 a) (oprávnenie na podnikanie) do 15 dní odo dňa podania
návrhu na zmenu údajov príslušného orgánu, podľa odseku 6 písm. b) (podklady k uskladneniu), najneskôr 5
pracovných dní pred vznikom, podľa odseku 6 písm. c) (zoznam dodávateľov a odberateľov) do 15 dní; to platí pri
zmene dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
b) predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo
registrovanej osobe,
c) nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie alebo
od registrovanej osoby,
d) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho
oleja,
e) viesť evidenciu podľa § 38a.
Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa § 25a odseku 10 môže zásoby
vybraného minerálneho oleja predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe len so
súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak
pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.
Povinnosť požiadať o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom sa nevzťahuje
na osobu:




registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a 26 alebo evidovanú colným úradom podľa § 11, ktorá
vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného
členského štátu v pozastavení dane, s odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného
obehu.
ktorá obchoduje s vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 150 litrov.
2

Vypracovalo:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Centrum komunikácie a podpory
Centrum podpory pre clo a spotrebné dane
August 2020
Apríl 2022

3

