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Metodické usmernenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. MF/7644/2018-732 

k uplatňovaniu sadzby spotrebnej dane podľa § 46p zákona č. 98/2004 Z. z.                           

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní 
 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 160 ods. 2 zákona                      

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri posudzovaní správnosti uplatnenia sadzby 

spotrebnej dane na minerálny olej (ďalej len „daň“) podľa § 46p zákona č. 98/2004 Z. z.               

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)                     

v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní colnými úradmi a so zreteľom na ciele, 

ktoré sa majú praktickým uplatňovaním tohto ustanovenia dosiahnuť, vydáva toto 

usmernenie: 

 

Podľa ustanovenia § 46p zákona do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní 

oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) - 

Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie pre biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej 

únie, v Úradnom vestníku Európskej únie sa  

 

a) sadzba dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 

12 45, 2710 12 49 ustanovuje vo výške 514,50 eur/1 000 l, 

b) sadzba dane na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 

46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 

ustanovuje vo výške 368 eur/1 000 l. 

 

Európska komisia žiadosť Slovenskej republiky o schválenie štátnej pomoci  SA.47743 

(2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá zaevidovala dňa 8. 

novembra  2017 pod číslom SA. 49509 (2017/N) a pod týmto číslom bolo vydané aj 

rozhodnutie o notifikácii tejto štátnej pomoci. 

 

Na uplatnenie sadzby dane podľa § 46p zákona sa v období od 1. januára 2018 do konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, 

že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) - Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie pre 

biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie použije 

vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa vyhlášky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania 

a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len 

„vyhláška“). 

 

Platiteľ dane, ktorý v období platnosti sadzby dane podľa § 46p zákona uvedie do 

daňového voľného obehu minerálny olej podľa § 46p zákona, použije na uplatnenie tejto 

sadzby dane vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa vyhlášky 

takto: 

 

Na druhej strane „Strana 2“ v riadku 1 v políčku 6.1a2 vyznačí symbolom „x“ pre minerálny 

olej podľa § 46p písm. a) zákona, za ktorý vypĺňa údaje v príslušnej sekcii. 
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Na druhej strane „Strana 2“ v riadku 1 v políčku 6.1d2 vyznačí symbolom „x“ pre minerálny 

olej podľa § 46p písm. b) zákona, za ktorý vypĺňa údaje v príslušnej sekcii. 

 

Na druhej strane „Strana 2“ v riadku 2 uvedie sadzbu dane prislúchajúcu minerálnemu 

oleju podľa § 46p vyznačeného v riadku 1 takto: 

 

Pre označené políčko 

 

6.1a2 sadzbu dane podľa § 46p písm. a) zákona vo výške 514,50 eura/1 000 l, 

 

6.1d2 sadzbu dane podľa § 46p písm. b) zákona vo výške 368 eur/1 000 l. 

 

Tretia strana „Strana 3“ daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa 

vyhlášky sa v období platnosti sadzby dane podľa § 46p zákona nevypĺňa. 

 

V období platnosti sadzby dane podľa § 46p zákona sa na vyplňovanie daňového 

priznania a dodatočného daňového priznania podľa vyhlášky použije poučenie na vyplnenie 

daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 

uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013. 

 

Na uplatnenie vrátenia dane z minerálneho oleja podľa § 46p zákona v znení účinnom 

od 1. januára 2018 do konca mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, 

ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové 

zvýhodnenie pre biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku 

Európskej únie, z ktorého bola odvedená daň pred zdaňovacím obdobím podľa § 2 ods. 1 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho 

oleja, sa použije vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej 

dani z minerálneho oleja ustanoveného vyhláškou. 

 

 

 

 

 

                Ing. Daniela Klučková v. r. 

generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej 
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Referent: Ing. Milan Danišovič, tel. č.: 02/59 58 34 90  

 odbor nepriamych daní 


