HLÁSENIE

O PLNENÍ POVINNOSTI UVÁDZAŤ NA TRH POHONNÉ LÁTKY S OBSAHOM BIOPALÍV
podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Colný úrad
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Hlásenie za obdobie

Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. a) zákona
(RČSPDMO/EČSPDMO/IČO/RČ) *
Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. b) zákona
(EČSPDMO/IČO/RČ) *
Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. c) zákona
(EORI/IČO/RČ) *
Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. d) zákona
(EČSPDMO/IČO/RČ) *

Subjekt (obchodné meno právnickej osoby, meno a priezvisko fyzickej osoby)

Ulica
Adresa sídla (PO)/
trvalého pobytu (FO)

Číslo

PSČ

Obec

Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za subjekt podávajúci hlásenie
Číslo faxu

Číslo telefónu
E-mailová adresa

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov

.

Dátum

. 2 0

Podpis

Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala
Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Podpis
Dátum prijatia

.

. 2 0

poverenej osoby

Úradné záznamy colného úradu

Odtlačok pečiatky colného úradu
* Nehodiace sa prečiarknite

Rok

2

0

HLÁSENIE o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív
Objem biopaliva v motorovom benzíne
kódu kombinovanej nomenklatúry (PpKN) 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49
(motorový benzín s obsahom bioetyltercbutyléteru alebo zmesi bioetyltercbutyléteru a bioetanolu)
Tabuľka č. 1
1

Mnoţstvo motorového benzínu uvedeného na trh v 1000 l

,

2

Mnoţstvo bioetanolu v motorovom benzíne v 1000 l

,

3
3a
4
5
5a
6
7
8

Mnoţstvo bioetanolu, ktorý spĺňal kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky MŢP
SR č. 271/2011 Z. z. v 1000 l
Z toho mnoţstvo vyrobené z odpadov, zvyškov, nepotravinárskych celulózových
materiálov a lignocelulózových materiálov v 1000 l
Mnoţstvo bioetyltercbutyléteru v motorovom benzíne v 1000 l
Mnoţstvo bioetyltercbutyléteru, ktorý spĺňal kritériá trvalej udrţateľnosti podľa
vyhlášky MŢP SR č. 271/2011 Z. z. v 1000 l
Z toho mnoţstvo vyrobené z odpadov, zvyškov, nepotravinárskych celulózových
materiálov a lignocelulózových materiálov v 1000 l
Celkové emisie skleníkových plynov počas ţivotného cyklu biopaliva v motorovom
benzíne, ktoré spĺňa kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky MŢP SR č.
271/2011 Z. z. v t CO2eq
Množstvo bioetanolu neuvedeného na trh
v zmysle zákona v 1000 l
Množstvo bioetyltercbutyléteru neuvedeného na trh
v zmysle zákona v 1000 l

,

%

,

%

,

%

,
,
,
,
,
,
,
,

Objem biopaliva v motorovej nafte
kódu kombinovanej nomenklatúry (PpKN) 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 (plynový olej)
Tabuľka č. 2
1

Mnoţstvo motorovej nafty uvedenej na trh v 1000 l

,

2

Mnoţstvo biodiesla v 1000 l

,

3
3a
4
5

Mnoţstvo biodiesla, ktorý spĺňal kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky MŢP SR
č. 271/2011 Z. z. v 1000 l
Z toho mnoţstvo vyrobené z odpadov, vrátane odpadového kuchynského oleja,
zvyškov, nepotravinárskych celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov
v 1000 l
Celkové emisie skleníkových plynov počas ţivotného cyklu biopaliva v motorovej
nafte, ktoré spĺňa kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky MŢP SR
č. 271/2011 Z. z. v t CO2eq
Množstvo biodiesla neuvedeného na trh v zmysle zákona v 1000 l

,
,
,
,

Objem biopaliva v motorovej nafte kódu
kombinovanej nomenklatúry (PpKN) 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47 a 2710 19 48 (plynový olej)
Tabuľka č. 3 (pozn. nemoţno si uplatniť odchýlku 0,25% podľa § 14a ods. 3 zákona)
1

Mnoţstvo motorovej nafty uvedenej na trh v 1000 l

,

2

Množstvo biodiesla neuvedeného na trh v zmysle zákona v 1000 l

,

Tabuľka č. 4
Mnoţstvo biopaliva neuvedeného na trh v motorovom benzíne a motorovej nafte
1
v 1000 l na účel výšky pokuty uvedenej v § 16 ods. 3 písm. a) zákona splatnej
bez vyrubenia
Výška pokuty uvedenej v § 16 ods. 3 písm. a) zákona
2
splatnej bez vyrubenia

,
,

€

Strana 2

Poučenie
na vyplnenie hlásenia o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív
podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Všeobecne
Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ďalej len „hlásenie“), podáva právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
b)
c)
d)

uvádza do daňového voľného obehu na území Slovenskej republiky pohonné látky,
prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,
dováţa na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov,
uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) aţ c).

colnému úradu podľa § 14a ods. 4 zákona, a to najneskôr do 25. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka za účelom získania
údajov potrebných na preukázanie plnenia referenčných hodnôt podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave podľa
§ 14a ods. 1 zákona.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypĺňa hlásenie (ďalej len „subjekt“) zapíše do príslušných sekcií hlásenia iba tie
údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje nedopĺňa. Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j.
bez pomlčky, nuly a podobne.
Mnoţstvo minerálneho oleja, bioetanolu, bioetyltercbutyléteru, biodiesla, bioetalonovej zloţky a biopaliva uvedie subjekt vţdy
na tri desatinné miesta.
K prvej strane hlásenia
Stranu 1 hlásenia vypĺňa subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 1 aţ 8.
1.

V kolónke „Colný úrad“ subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému podáva hlásenie:
5100 Colný úrad Banská Bystrica,
5200 Colný úrad Bratislava,
5600 Colný úrad Košice,
5300 Colný úrad Michalovce,
6100 Colný úrad Nitra,
6200 Colný úrad Prešov,
6600 Colný úrad Trenčín,
5800 Colný úrad Trnava,
6000 Colný úrad Ţilina.

2.

V kolónke „Hlásenie za obdobie“ subjekt označí štvrťrok a doplní označenie roka, za ktoré sa hlásenie podáva. Údaj
o štvrťroku označí symbolom „x“ a za roky napríklad v tvare 08 alebo 99.
Štvrťrok

3.

Rok

napr.

Hlásenie za mesiace január aţ marec 2011

1 2 3 4

2 0 1 1

napr.

Hlásenie za mesiace júl aţ september 2012

1 2 3 4

2 0 1 2

V riadkoch s označením „A, B, C, D“ označí symbolom „x“ subjekt kolónku „A, B, C, D“ a následne vyplní identifikačné
údaje v kolónke napravo podľa členenia typu subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 zákona. Subjekt môţe označiť viac
riadkov, ak počas obdobia uviedol na trh pohonné látky ako odlišný typ subjektu podľa členenia uvedeného § 14a ods. 2
zákona.
Príklad:
Subjekt uskutočnil v období, za ktoré podáva hlásenie príjem minerálneho oleja v pozastavení dane ako oprávnený
príjemca s registračným číslom SK520012345678 a zároveň uskutočnil dovoz pričom jeho IČO je 23 452 345
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A
B
C
D

Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. a) zákona
S K 5 2 0 0

1 2

3 4 5 6 7 8

(RČSPDMO/EČSPDMO/IČO/RČ)*

Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. b) zákona
(EČSPDMO/IČO/RČ)*
Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. c) zákona
2 3 4 5 2 3 4 5

(EČSPDMO/EORI/IČO/RČ)*

Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. d) zákona
(EČSPDMO/IČO/RČ)*

Príklad členenia subjektov podľa § 14a zákona vo vzťahu k zákonu č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“)
Subjekt uvedený v
§ 14a ods. 2 písm. a) zákona

-

§ 14a ods. 2 písm. b) zákona
§ 14a ods. 2 písm. c) zákona

-

Príklad daňového subjektu v zákone č. 98/2004 Z. z.
prevádzkovateľ daňového skladu registrovaný colným úradom podľa § 21
zákona č. 98/2004 Z. z. (§ 19 podnik na výrobu minerálneho oleja, § 20 sklad
minerálneho oleja),
oprávnený príjemca registrovaný colným úradom podľa § 25 zákona
č. 98/2004 Z. z.,
podnik na výrobu minerálneho oleja uvedený v § 19 zákona č. 98/2004 Z. z.,
ktorý vyrába minerálny olej mimo pozastavenia dane.
príjemca minerálneho oleja uvedený v § 31 zákona č. 98/2004 Z. z.
subjekt, ktorý uskutočnil dovoz minerálneho oleja podľa § 29 ods. 1 zákona
č. 98/2004 Z. z., na ktorý nenadväzoval reţim pozastavenia dane.

Pouţité skratky:

4.
5.
6.

7.

8.

RČSPDMO
EČSPDMO
EORI

-

IĆO
RČ

-

Registračné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja
Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja
Jedinečné číslo pridelené colnými orgánmi na území spoločenstva podľa nariadenia komisie
(ES) č. 312/2009 - (Economic Operators Registration and Identification number)
Identifikačné číslo organizácie
Rodné číslo

V časti hlásenia „Subjekt (obchodné meno právnickej osoby, meno a priezvisko fyzickej osoby)“ uvedie subjekt obchodné
meno, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.
V časti hlásenia „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie subjekt podľa predtlače adresu sídla právnickej osoby
alebo adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva hlásenie.
V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba, alebo meno a priezvisko osoby,
ktorá je oprávnená konať za právnickú osobu. V kolónke tieţ uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu,
na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môţe skontaktovať so subjektom, alebo s osobou, ktorá je oprávnená
konať za subjekt, ak je ním právnická osoba. V poslednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia hlásenia v tvare
dd.mm.rrrr a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, ţe všetky uvedené údaje sú správne a úplné a ţe si je
vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala“ uvedie subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá
vypracovala hlásenie. V kolónke tieţ uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa
colný úrad v prípade potreby môţe skontaktovať s osobou, ktorá hlásenie vypracovala.
Ak je osoba, ktorá hlásenie vypracovala totoţná, resp. je ňou osoba, ktorá je oprávnená konať za subjekt, kontaktné údaje
uţ nemusí znova vypĺňať, pokiaľ ich uţ uviedla v kolónke týkajúcej sa vyhlásenia.
Poslednú časť prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej osoby“, „Odtlačok pečiatky
colného úradu“ zamestnanec colného úradu uvedie dátum, kedy bolo hlásenie prijaté colným úradom a svoj podpis
a odtlačok pečiatky colného úradu.
V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evidenčné číslo, pod ktorým
je hlásenie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kontroly správnosti a úplnosti podaného hlásenia, zistenie či subjekt
za dané obdobie neposlal oznámenie podľa § 14a ods. 8 zákona a podobne.
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K druhej strane hlásenia
Stranu 2 hlásenia vypĺňa subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 1 aţ 20. Strana 2 hlásenia je rozdelená do troch
tabuliek podľa druhu minerálneho oleja uvedeného na trh (tabuľka č. 1 aţ 3) a tabuľka č. 4 je určená na zápis pokuty podľa §16
ods. 3 písm. a) zákona splatnej bez vyrubenia.
Údaje v jednotlivých riadkoch tabuliek tejto strany vypĺňa subjekt sumárne za celé mnoţstvo minerálneho oleja, a celý obsah
biogénnej látky v konkrétnom druhu minerálneho oleja.
Tabuľka č. 1
1.
2.

V riadku 1 uvedie subjekt celkové mnoţstvo motorového benzínu uvedeného na trh za príslušné obdobie.
V riadku 2 uvedie subjekt celkové mnoţstvo bioetanolu uvedeného na trh za príslušné obdobie, ktorý sa nachádzal
v minerálnom oleji z riadku 1 a tieţ percentuálny objem bioetanolu v motorovom benzíne.
3. V riadku 3 uvedie subjekt mnoţstvo bioetanolu z riadku 2, ktorý spĺňa kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky Ministerstva
ţivotného prostredia SR č. 271/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udrţateľnosti a ciele na zníţenie emisií
skleníkových plynov z pohonných látok.
4. V riadku 3a uvedie subjekt mnoţstvo biopaliva z riadku 3, ktoré bolo vyrobené z odpadov, zvyškov, nepotravinárskych
celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov.
5. V riadku 4 uvedie subjekt celkové mnoţstvo bioetyltercbutyléteru uvedeného na trh za príslušné obdobie, ktorý sa nachádzal
v minerálnom oleji z riadku 1 a tieţ percentuálny objem bioetyltercbutyléteru v motorovom benzíne.
6. V riadku 5 uvedie subjekt mnoţstvo bioetyltercbutyléteru z riadku 4, ktorý spĺňa kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky
Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udrţateľnosti a ciele na zníţenie
emisií skleníkových plynov z pohonných látok.
7. V riadku 5a uvedie subjekt mnoţstvo biopaliva z riadku 5, ktoré bolo vyrobené z odpadov, zvyškov, nepotravinárskych
celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov.
8. V riadku 6 uvedie subjekt celkové emisie skleníkových plynov počas ţivotného cyklu biopaliva v motorovom benzíne, ktoré
spĺňalo kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kritériá trvalej udrţateľnosti a ciele na zníţenie emisií skleníkových plynov z pohonných látok. Jedným z kritérií trvalej
udrţateľnosti je úspora emisií skleníkových plynov najmenej 35 % v porovnaní s vyuţívaním pohonných látok iných ako
biopalivo a od 1. januára 2017 predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 50 % a od 1. januára 2018 najmenej 60
% pre biopalivá vyrobené v zariadeniach, ktorých prevádzka sa začala 1. januára 2017 alebo neskôr.
9. V riadku 7 uvedie subjekt mnoţstvo bioetanolu, ktorý neuviedol na trh podľa § 14 a ods. 3 zákona a prílohy č. 1 zákona
vypočítané ako rozdiel minimálneho mnoţstva bioetanolu podľa prílohy č. 1 zákona a mnoţstva podľa riadku 2.
10. V riadku 8 uvedie subjekt mnoţstvo bioetyltercbutyléteru, ktorý neuviedol na trh podľa § 14 a ods. 3 zákona a prílohy č. 1
zákona vypočítané ako rozdiel minimálneho mnoţstva bioetyltercbutyléteru podľa prílohy č. 1 zákona a mnoţstva podľa
riadku 5.
Tabuľka č. 2
11. V riadku 1 uvedie subjekt celkové mnoţstvo motorovej nafty uvedenej na trh za príslušné obdobie.
12. V riadku 2 uvedie subjekt celkové mnoţstvo biodiesla uvedeného na trh za príslušné obdobie, ktorý sa nachádzal v minerálnom
oleji z riadku 1. Následne uvedie aj percentuálny objem biodiesla v motorovej nafte.
13. V riadku 3 uvedie subjekt mnoţstvo biodiesla z riadku 2, ktorý spĺňa kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky Ministerstva
ţivotného prostredia SR č. 271/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udrţateľnosti a ciele na zníţenie emisií
skleníkových plynov z pohonných látok.
14. V riadku 3a uvedie subjekt mnoţstvo biopaliva z riadku 2, ktoré bolo vyrobené z odpadov, vrátane odpadového kuchynského
oleja, zvyškov, nepotravinárskych celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov.
15. V riadku 4 uvedie subjekt celkové emisie skleníkových plynov počas ţivotného cyklu biopaliva v motorovej nafte, ktoré spĺňalo
kritériá trvalej udrţateľnosti podľa vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 271/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá
trvalej udrţateľnosti a ciele na zníţenie emisií skleníkových plynov z pohonných látok. Jedným z kritérií trvalej udrţateľnosti je
úspora emisií skleníkových plynov najmenej 35 % v porovnaní s vyuţívaním pohonných látok iných ako biopalivo a od
1. januára 2017 predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 50 % a od 1. januára 2018 najmenej 60 % pre
biopalivá vyrobené v zariadeniach, ktorých prevádzka sa začala 1. januára 2017 alebo neskôr.
16. V riadku 5 uvedie subjekt mnoţstvo biodiesla, ktorý neuviedol na trh podľa § 14 a ods. 3 zákona a prílohy č. 1 zákona
vypočítané ako rozdiel minimálneho mnoţstva biodiesla podľa prílohy č. 1 zákona a mnoţstva podľa riadku 2.
Tabuľka č. 3
Túto tabuľku vypĺňa subjekt, ktorý uviedol na trh pohonnú látku, ktorou je motorová nafta kódov kombinovanej nomenklatúry
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47 a 2710 19 48 bez obsahu biodiesla.
1.
2.

V riadku 1 uvedie subjekt celkové mnoţstvo motorovej nafty bez obsahu biodiesla uvedenej na trh za príslušné obdobie.
V riadku 2 uvedie subjekt mnoţstvo biodiesla, ktorý neuviedol na trh podľa § 14 a ods. 3 zákona a prílohy č. 1 zákona.
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Tabuľka č. 4
3.
4.

V riadku 1 uvedie subjekt mnoţstvo biopaliva neuvedeného na trh v motorovom benzíne a motorovej nafte v 1000 l na účel
platby pokuty uvedenej v § 16 ods. 3 písm. a) zákona splatnej bez vyrubenia.
V riadku 2 uvedie subjekt výška pokuty uvedenej v § 16 ods. 3 písm. a) zákona splatnej bez vyrubenia.

Kontakt na poskytovanie informácií pri vypĺňaní nasledovných údajov:
Tabuľka č. 1 – riadky č. 3, 3a, 5, 5a
Tabuľka č. 2 – riadky č. 3, 3a

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor palív a energetiky
Ing. Jozef Olexa
Tel.: +421 2 4854 1929

Tabuľka č. 1 – riadok č. 6
Tabuľka č. 2 – riadok č. 4
(emisie skleníkových plynov)

Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ing. Lenka Malatinská
Tel.: +421 2 5956 2589
Ing. Igor Vereš
Tel.: +421 2 5956 2587
Mgr. Mário Gnida
Tel.: +421 2 5956 2586
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