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N Á V R H 

 

ZÁKON 

 

z ... 2012, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani  

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. 

z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona                

č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., 

zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z. a zákona                             

č. 546/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. V § 4 ods. 2 písm. i) sa za slová „kombinovanej nomenklatúry“ vkladajú slová „3824 90 

97 a“. 

 

2. V § 4 ods. 8 písm. c) sa za slová „až 2710 19 68“ vkladajú slová „a 2710 20 11 až 2710 20 

39“ a na konci sa pripájajú tieto slová „alebo v obaloch väčších ako 210 litrov,“. 

 

3. V § 4 sa odsek 8 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: 

„j) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 

90 00.“. 

 

4. V § 4 ods. 9 sa za slová „§ 23“ vkladajú slová „a 31“ a slová „2710 19 71, 2710 19 91 až 

2710 19 99“ sa nahrádzajú slovami „2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 

99“. 

 

5. V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „2710 19 91 až 2710 19 99“ nahrádzajú slovami „2710 19 

71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10“. 

 

6. V § 10 odsek 4 znie: 

„(4) Na účely tohto zákona sa nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa 

odseku 1 písm. a) 

a) balenie minerálneho oleja do obalov rôzneho objemu,  

b) vzájomné miešanie rôznych druhov minerálnych olejov alebo miešanie minerálneho 

oleja s inými látkami.“. 

 

7. V § 10a ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: 

„najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní.“. 

 

8. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie: 

„k) prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.“. 
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9. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie: 

„k) ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.“. 

 

10. V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „prijatý minerálny olej“ nahrádzajú slovami „minerálny 

olej prijatý na základe povolenia vydaného podľa § 25 ods. 7 alebo ods. 9“. 

 

11. V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa 

nepovažuje minerálny olej, za ktorý nebola preukázateľne zaplatená daň podľa 

osobitného predpisu;
7aa

) uvedené neplatí pri vrátení dane podľa § 16 a § 17.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie: 

„
7aa

) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe 

označovania platby dane.“. 

 

12. V § 17 ods. 2 písm. c) sa v zátvorke slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“. 

 

13. V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: 

„Ak nie je technologicky možné na základe fyzikálno-chemických vlastností minerálneho 

oleja zistiť jeho množstvo pri príjme a výdaji meraním objemu, alebo je jeho množstvo 

pri príjme a výdaji meraním objemu technologicky náročné, množstvo tohto minerálneho 

oleja sa zisťuje na základe jeho hmotnosti, a to overeným meracím zariadením.
14

)“.  

 

14. V § 21 ods. 7 písmeno d) znie: 

„d) dňom uplynutia lehoty 

1. určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola 

odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo 

čiastočne od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 12, ktorá nesmie byť 

kratšia ako päť dní a dlhšia ako desať dní, 

2. na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň 

nebola doplnená v lehote podľa § 22, 

3. určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na 

daň podľa § 22 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote 

určenej colným úradom,“. 

 

15. § 25a vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 25a 

Obchodník s vybraným minerálnym olejom 

 

(1) Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s daňovo 

zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), minerálnym olejom 

podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom podľa              

§ 4 ods. 7 písm. a), b) a e), § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovarom, ktorý sa svojím 

zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako 

pohonná látka, ako palivo, ako prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely 

ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej“), a ak je tento vybraný minerálny olej 

prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo            

v obaloch väčších ako 210 litrov, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na 

obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na 

obchodovanie“). 
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(2) Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným 

minerálnym olejom na daňovom území považuje každé  

a) 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, 

b) dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu 

alebo inému prevádzkovateľovi živnosti,
20d

) 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 vrátane dodávok 

vybraného minerálneho oleja nadobúdateľovi ak je tento tovar odoslaný alebo 

prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet. 

 

(3) Povinnosť podľa odseku 1 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
2a

) a s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného 

minerálneho oleja (ďalej len „registrovaná osoba“).  

 

(4) Osoba podľa odseku 1, ktorá chce v rámci podnikania obchodovať na daňovom území 

s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), je povinná 

požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie a aj o vydanie odberného 

poukazu. 

 

(5) Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu 

musí obsahovať 

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú 

totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, 

b) druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja 

a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry, 

c) predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného, alebo vyvezeného 

vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch. 

 

(6) Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú 

a) 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, 

b) technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného 

minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred 

neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa               

§ 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie, 

c) doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), 

e) až g), 

d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d), 

e) zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich 

identifikačných údajov. 

 

(7) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto 

v žiadosti a v jej prílohách. 
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(8) Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie alebo vydaním odberného 

poukazu podľa odseku 4 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti podľa odseku 5 a v 

prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá 

žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie alebo žiadateľovi podľa ods. 4 

odberný poukaz do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. 

 

(9) Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, 

ako aj nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. 

b) sa § 11 ods. 5, 7 až 9 a 11 až 13 použijú primerane. 

 

(10) Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný 

a) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 5 a 6 colnému úradu 

do 15 dní odo dňa ich vzniku, 

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. 

 

(11) Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa použije § 25 primerane. 

 

(12) Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa 

odseku 11, 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. 

 

(13) Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na 

obchodovanie s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 

2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, je povinný 

najneskôr tri pracovné dni pred každým prijatím tohto vybraného minerálneho oleja z 

iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov 

vývozom do tretích štátov a nákupom v inom členskom štáte a jeho  následnom 

predaji do iného členského štátu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že tento vybraný 

minerálny olej nebol na daňovom území prijatý a cez daňové územie bol len 

prepravený alebo sa jeho preprava cez daňové územie neuskutočnila, oznámiť 

colnému úradu 

a) svoje identifikačné údaje, 

b) množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry 

vybraného minerálneho oleja, 

c) kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),  

d) identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja, 

e) identifikačné údaje osoby, ktorej predáva, alebo od ktorej nakupuje vybraný 

minerálny olej, 

f) miesto dodania vybraného minerálneho oleja. 

 

(14) Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej 

kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 

99 a 3403 19 10 opakovane, colný úrad môže na základe žiadosti držiteľa povolenia 
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na obchodovanie povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období 

boli zahrnuté do jedného oznámenia podľa odseku 13. 

 

(15) Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s 

a) biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske 

účely. 

b) vybraným minerálnym olejom v obaloch s objemom menej ako 210 litrov.“. 

 

16. V § 25b ods. 3 písmeno b) znie: 

„b) viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a 

predaného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak sa výdaj 

tohto minerálneho oleja uskutočňuje prostredníctvom výdajného stojana je povinný viesť 

evidenciu zvlášť za každý výdajný stojan pohonných látok, v ktorej je zaznamenaný stav 

súčtového počítadla na meradle overenom podľa osobitného predpisu;
14

) evidenciu je 

predajca pohonných látok povinný uchovávať tri roky odo dňa výdaja alebo predaja 

minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),“. 

 

17. V § 31 ods. 1 sa za slová „v inom členskom štáte“ vkladajú slová „alebo minerálny olej, 

ktorý v inom členskom štáte nepodlieha kontrole a postupu pri preprave“. 

 

18. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: 

„Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj v prípade, ak je minerálny olej podľa             

§ 6 ods. 1 písm. g) uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte 

prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu a tento 

minerálny olej je vyložený, preložený, prečerpaný alebo sa vymení motorový dopravný 

prostriedok, na ktorom sa prepravuje, s výnimkou ak je vyloženie, preloženie, 

prečerpanie alebo výmena motorového dopravného prostriedku vykonané z dôvodu 

vyššej moci.“. 

 

19. V § 31 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: 

„colný úrad môže na základe žiadosti príjemcu (odberateľa) povoliť, aby množstvo 

minerálneho oleja, ktoré chce prevziať v jednom zdaňovacom období bolo zahrnuté do 

jedného oznámenia,“. 

 

20. V § 31 ods. 8 sa za slová „na daňovom území,“ vkladá čiarka a slová „z ktorého vznikla 

daňová povinnosť,“. 

 

21. Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie: 

„
30

) Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci 

v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004.“. 

 

22. V § 42 ods. 1 písm. m) sa za slová „zábezpeku na daň“ vkladajú slová „alebo si uplatní 

plnenie z bankovej záruky“. 

 

23. Za § 46i sa vkladá § 46j, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 46j 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2013 

 

(1) Osoba, ktorá chce od 1. marca 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom 

podľa § 25a účinného od 1. marca 2013, je povinná do 31. januára 2013 požiadať 
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colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a účinného od 1. marca 

2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať 

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú 

totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, 

b) druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja 

a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry, 

c) predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného 

vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch. 

 

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú 

a) 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, 

b) technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného 

minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred 

neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 

18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie, 

c) doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), 

e) až g), 

d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d), 

e) zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich 

identifikačných údajov. 

 

(3) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené                          

v tejto žiadosti a v jej prílohách. 

 

(4) Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie podľa odseku 1 preverí 

skutočnosti a údaje v žiadosti podľa odseku 1 a v prílohách podľa odseku 2. Ak sú 

tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 

povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom do 30 dní odo dňa 

podania tejto žiadosti. 

 

(5) Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a účinného 

do 28. februára 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom 

podľa § 25a účinného od 1. marca 2013. 

 

(6) Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným 

minerálnym olejom podľa § 25a účinného do 28. februára 2013 a ktorej colný úrad 

nevydal do 28. februára 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 

25a účinného od 1. marca 2013.“. 

 

 

Čl. II 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I bodov 4, 5 a 15, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. marca 2013. 
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