
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z emisných kvót 
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dani z príjmov“) 
 
 
 
 Daňovníkom dane z emisných kvót je povinný účastník schémy obchodovania uvedený podľa § 2 písm. g) zákona č. 

572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o obchodovaní s emisnými kvótami“), ktorý vykonáva činnosti podľa prílohy č. 1 tabuľka A zákona o obchodovaní 
s emisnými kvótami. Rovnako je daňovníkom aj ten, kto bol takýmto povinným účastníkom len časť príslušného 
kalendárneho roka. 

 Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2011 a kalendárny rok 2012. V prípade daňovníka, ktorý sa počas kalendárneho 
roka 2011 alebo kalendárneho roka 2012 zrušuje bez likvidácie, je zdaňovacím obdobím časť kalendárneho roka 
ukončená ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu podľa § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 

 Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z emisných kvót (ďalej len „priznanie“) za príslušný kalendárny rok 
v lehote do 30. júna po skončení príslušného kalendárneho roka. Daňovník, ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje bez 
likvidácie, je povinný podať priznanie v lehote do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak pripadne 
posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je 
najbližší nasledujúci pracovný deň. Priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi dane podľa § 7 zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „daňový poriadok“). 

 Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podľa ustanovenia § 16 ods. 1 daňového poriadku podať 
opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí v záhlaví ako “opravné daňové priznanie”.  

 Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrubená, je podľa § 16 ods. 2 
a 3 daňového poriadku povinný do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení podať dodatočné priznanie, kedy toto 
tlačivo označí v záhlaví ako “dodatočné daňové priznanie”. V II. časti - Výpočet základu dane a dane z emisných kvót 
v tabuľke o dodatočnom daňovom priznaní uvedie aj deň, kedy došlo k zisteniu skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť podať 
dodatočné priznanie.   

 Daň je splatná v lehote na podanie priznania. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní a vyššou daňou uvedenou 
v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane 
daňovníkovi pokutu podľa § 155 daňového poriadku. Pri určení a vyrubení výšky úroku z omeškania za oneskorené 
zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 156 daňového poriadku. 

 Vysvetlivky a poznámky daňovník uvedie na osobitnej prílohe. 
 
 
I. časť - Údaje o daňovníkovi  
 
 Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (výber z číselníka numerických kódov právnej formy 

daňovníka nachádzajúci sa na konci tohto poučenia). 
 Na riadku 14  sa uvedie počet prevádzok, za ktoré daňovník podáva daňové priznanie. Ide o prevádzky, ktoré majú 

povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov do ovzdušia vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky a ktoré majú v Národnom alokačnom pláne na obdobie 2008 až 2012 pridelené emisné kvóty. 

 
II. časť - Výpočet základu dane a dane z emisných kvót 
 
 Na riadku 100 sa uvádza suma uvedená v III. časti – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov, Tabuľke A, 

stĺpec 2, na riadku 13. 
 Na riadku 200 sa uvádza suma uvedená v III. časti – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov, Tabuľke B, 

stĺpec 2, na riadku 5. Táto suma môže predstavovať aj záporné číslo. Daňovník, ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje 
bez likvidácie, uvedie na riadku 200 nulu. 

 Na riadku 300 sa uvádza základ dane z emisných kvót, ktorý sa zistí ako súčet riadku 100 a riadku 200. Ak matematický 
súčet riadku 100 a riadku 200 je záporné číslo, uvádza sa na riadku 300 nula. 

 Na riadku 400 sa uvádza sadzba dane podľa § 51b ods. 5 zákona o dani z príjmov. 
 Na riadku 500 sa uvádza daň z emisných kvót, zaokrúhlená na celé eurá nahor. 
 Na riadku 600 sa uvádza celková suma preddavkov na daň z emisných kvót, ktoré daňovník zaplatil na príslušné 

zdaňovacie obdobie podľa § 51b ods. 8 a 9 zákona o dani z príjmov. 
 Na riadku 700 sa uvádza daň na úhradu, t.j. nedoplatok dane (+). Ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní 

nepresiahne sumu 3,32 eura, na riadku 700 sa uvedie nula a daň na úhradu sa neplatí. 
 Na riadku 701 sa uvádza daňový preplatok (-). 
 
 Údaje v tabuľke nazvanej „Dodatočné daňové priznanie“ v časti II. – Výpočet základu dane a dane z emisných kvót sa 

vypĺňajú len vtedy, ak daňovník podáva dodatočné priznanie.  
 Na riadku 710 sa uvádza daň z emisných kvót, ktorá bola uvedená na riadku 500 v predchádzajúcom daňovom priznaní 

(riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie. 
 Na riadku 720 sa uvádza novozistená daň z emisných kvót z riadku 500 dodatočného daňového priznania.  
 Na riadku 730 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z emisných kvót, ktoré sa zistí ako rozdiel riadku 720 a 710.  
 
III. časť - Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov 
 
Tabuľka A  
 Tabuľka A obsahuje prehľad údajov o prevedených emisných kvótach podľa § 51b ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov 

za príslušné zdaňovacie obdobie.   
 V stĺpci 1 sa uvádza množstvo prevedených emisných kvót za jednotlivé kalendárne mesiace a ich súčet za celé 

zdaňovacie obdobie. Údaje v tomto stĺpci sú v jednotkách EUA (jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého). Daňovník 



vychádza z údajov uvedených v evidencii od správcu registra emisných kvót vedenej v súlade s vyhláškou Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu 
evidencie na účely dane z emisných kvót. 

 V stĺpci 2 sa uvádza množstvo prevedených emisných kvót za jednotlivé kalendárne mesiace vynásobené priemernou 
trhovou cenou emisných kvót za predchádzajúci kalendárny mesiac a na riadku 13 sa uvádza súčet za celé zdaňovacie 
obdobie. Priemerné trhové ceny emisných kvót za kalendárne mesiace zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky na svojom webovom sídle (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7868). Údaje v tomto stĺpci sú 
uvedené v eurách. Sumy uvedené v stĺpci 2 na riadkoch 1 až 12 sa nezaokrúhľujú. Zverejnené priemerné trhové ceny za 
jednotlivé kalendárne mesiace predstavujú číslo so štyrmi desatinnými miestami, a preto aj násobok množstva 
prevedených emisných kvót a priemernej mesačnej trhovej ceny sa uvádza ako číslo so štyrmi desatinnými miestami. Na 
riadku 13 sa uvedie súčet, ktorý sa zaokrúhli na eurocenty matematicky správne (viď. § 47 ods. 2 zákona o dani z príjmov).     

 
Tabuľka B 
 Tabuľka B obsahuje výpočet nespotrebovaných emisných kvót podľa § 51b ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov za 

príslušný kalendárny rok. Túto tabuľku nevypĺňa daňovník, ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie. 
 Na riadku 1 sa uvádza množstvo zapísaných emisných kvót podľa § 51b ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov 

v príslušnom kalendárnom roku.  
 Na riadku 2 sa uvádza množstvo spotrebovaných emisných kvót podľa § 51b ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov za 

príslušný kalendárny rok.  
 Na riadku 3 sa uvádza množstvo prevedených emisných kvót podľa § 51b ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov 

v príslušnom kalendárnom roku, ktoré zodpovedá sume uvedenej v Tabuľke A, stĺpci 1, na riadku 13. 
 Na riadku 4 sa uvádza úspora spotrebovaných emisných kvót vyčíslená podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona o obchodovaní 

s emisnými kvótami. Spôsob vykázania a výpočtu úspory spotrebovaných emisných kvót je ustanovený vyhláškou 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu 
úspory emisií skleníkových plynov. Úspora spotrebovaných emisných kvót uvedená na riadku 4 predstavuje súčet úspory 
emisií skleníkových plynov jednotlivých prevádzok daňovníka, ktorým boli bezodplatne pridelené a zapísané emisné kvóty 
v roku 2011 a 2012. Úspora emisií skleníkových plynov sa vypočíta osobitne za každú prevádzku podľa daňovníkom 
zvoleného vzorca zo vzorcov uvedených v prílohe vyhlášky. Ak má výsledok výpočtu úspory emisií skleníkových plynov za 
prevádzku zápornú hodnotu, úspora emisií skleníkových plynov za túto prevádzku je rovná nule.  

 Na riadku 5 v stĺpci 1 sa uvádza množstvo nespotrebovaných emisných kvót za príslušný kalendárny rok, ktoré sa zistí 
ako rozdiel riadku 1 a riadkov 2 až 4, pričom výsledok výpočtu môže predstavovať aj záporné číslo.  

 Na riadku 5 v stĺpci 2 sa uvádza násobok sumy uvedenej na riadku 5 v stĺpci 1 a priemernej trhovej ceny emisných kvót 
za príslušný kalendárny rok, pričom výsledok môže byť aj záporné číslo. Priemernú trhovú cenu emisných kvót 
za príslušný kalendárny rok zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky na svojom webovom sídle 
(http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7868). Údaj na riadku 5 v stĺpci 2 sa zaokrúhli na eurocenty matematicky 
správne (viď. § 47 ods. 2 zákona o dani z príjmov). 

 
Poznámka: 
Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie má slúžiť ako 
pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte 
dane, dane na úhradu, resp. daňového preplatku. 
 
Výber z číselníka numerických kódov právnej formy daňovníka 

Právna forma daňovníka kód položky 

Verejná obchodná spoločnosť 111 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 112 

Komanditná spoločnosť 113 

Nezisková organizácia 119 

Akciová spoločnosť 121 

Družstvo 205 

Štátny podnik 301 

Rozpočtová organizácia 321 

Príspevková organizácia 331 

Verejnoprávna inštitúcia 382 

Zahraničná osoba 421 

Záujmové združenie právnických osôb 751 

Obec  801 

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 931 
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