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3 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2010 

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

zrušenie daňového zvýhodnenia červenej nafty a LPG používaného ako pohonná látka; úprava sadzieb spotrebnej 
dane pre benzíny a naftu podľa obsahu biogénnej látky; ustanovenie minimálneho podielu biopaliva v pohonných 
látkach 

Zámer opatrenia: znížiť deficit verejných financií; zjednodušiť systém zdaňovania minerálnych olejov; odstrániť výnimky a 
deformácie, aby nedochádzalo k diskriminácií podnikateľských subjektov a znížiť ich administratívnu záťaž 

Obsah opatrenia: 
• ruší sa daňové zvýhodnenie plynového oleja (tzv. červenej nafty) 
• znižuje sa sadzba spotrebnej dane na skvapalnené plynné uhľovodíky (LPG) z 258,91 €/1 000 kg na 182 €/1 000 kg 
• ruší sa oslobodenie LPG od spotrebnej dane, ak je použitý ako pohonná látka 
• ruší sa oslobodenie pre rastlinné oleje alebo FAME a subjekty podnikajúce s touto biogénnou látkou ju budú zdaňovať 

vo výške 368 €/1 000 l 
• rozširuje sa sortiment biogénnych látok o bioetanol s obsahom alkoholu najmenej 99,7% objemu 
• zmena systému daňového zvýhodňovania zmesi minerálneho oleja (motorový benzín a nafta) s biogénnou látkou 

systém obsahoval približne 122 rôznych režimov, ktoré záviseli od obsahu biogénnej látky v nafte či benzíne 
triedenie bolo administratívne náročné a spôsobovalo problémy pri vrátení dane z minerálneho oleja 
systém neumožňoval zohľadňovať environmentálne pravidlo 
podnikatelia neboli motivovaní dodržiavať podiel biogénnych látok v minerálnych olejoch 
ustanovuje sa nové environmentálne pravidlo, ktoré stanovuje dve sadzby spotrebnej dane pre benzín a naftu 
- sadzba pre benzín s minimálnym obsahom biogénnej látky: 514,50 €/1 000 l 
- sadzba pre benzín s nižším obsahom biogénnej látky ako bol stanovený: 550,52 €/1 000 l 
- sadzba pre zmes nafty s minimálnym obsahom biogénnej látky: 368,00 €/1 000 l 
- sadzba pre zmes nafty s nižším obsahom biogénnej látky ako bol stanovený: 386,40 €/1 000 l 
daňovo zvýhodňované budú iba tie zmesi, ktoré obsahujú minimálne biogénne látky stanovené na daný kalendárny 
rok 

• očakávaný príjem do štátneho rozpočtu bude v roku 2011 vo výške 92,70 mil. € 
• ustanovuje sa minimálny obsah biopaliva v litri pohonnej látky 
• ustanovuje sa povinnosť uvádzať informáciu o množstve biogénnej látky v minerálnom oleji 
• colný úrad bude môcť ukladať pokuty za nedodržanie minimálneho obsahu biopaliva v pohonných látkach 

Názory proponentov: 
• zníži sa administratívna záťaž 
• odstráni sa zvýhodňovanie určitých podnikateľov 
• príjem zo spotrebnej dane do štátneho rozpočtu sa za štyri roky odhaduje na 383,7 mil. € 

Názory oponentov: 
• zvýšia sa výrobné náklady podnikateľských subjektov podnikajúcich v oblasti s minerálnymi olejmi 
• novela spôsobí nárast maloobchodných cien tovarov a služieb 
• novela sa dotkne domácnosti, ktoré využívajú LPG 
• z krajiny, ktorá má v únii najlacnejšie LPG sa staneme jednou z krajín s najvyššími cenami 

 

Primárny zdroj:  Novela (č. 492/2010) zákona (č. 98/2004) o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákona (č. 309/2009) 
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3433#IIICit 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 1.12.2010 v NR SR v 3 čítaní; účinnosť od: 1.1.2011 

Navrhovateľ: Ministerstvo financií SR 


