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V Y H L Á � K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o  vzore sprievodného dokumentu a o vzore  daòového priznania
a �iadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 20 ods. 1, § 23 ods. 2 a § 24 ods. 4 zákona
è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych ole-
jov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor sprievodného dokumentu na prepravu mi-
nerálneho oleja v pozastavení dane, oslobodeného od
dane a minerálneho oleja podliehajúceho daòovému

dozoru, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, je
uvedený v prílohe è. 1.

(2) Vzor daòového priznania a �iadosti o vrátenie
spotrebnej dane z minerálnych olejov je uvedený v prí-
lohe è. 2; tento vzor slú�i aj na predkladanie dodatoè-
ného daòového priznania a dodatoènej �iadosti o vrá-
tenie spotrebnej dane z minerálnych olejov.

§ 2

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Brigita Schmögnerová v. r.
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V Z O R

Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 460/2001 Z. z.
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SPOTREBNÁ DAÒ Z MINERÁLNYCH OLEJOV
DAÒOVÉ PRIZNANIE/�IADOS� O VRÁTENIE DANE

Príloha è. 2
k vyhlá�ke è. 460/2001 Z. z.
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VYSVET¼UJÚCE POZNÁMKY K PRÍLOHE è. 1

1. Sprievodný dokument sa vypåòa písacím strojom, tlaèiaròou poèítaèa alebo iným podobným spôsobom
strojového spracovania modrou alebo èiernou farbou tak, aby údaje boli nezmazate¾né a èitate¾né. Mo�no ho
vyplni� aj ruène, nie v�ak obyèajnou ceruzou ani atramentovým perom. Údaje sa zapisujú iba do príslu�ných
èastí a nedopåòajú sa inými údajmi, na ktoré nie sú príslu�né odseky vyhradené.

2. V nadpise sa uvedie evidenèné èíslo pod¾a pokynov miestne príslu�ného colného úradu, ktorý urèí skladbu
evidenèného èísla a pridelí daòovému subjektu urèitý poèet evidenèných èísel.

3. V odseku 1 sa uvedie obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, ktorá je odosielate¾om tovaru, alebo
meno a priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je odosielate¾om tovaru, DIÈ (daòové identifi-
kaèné èíslo) platite¾a DPH (daò z pridanej hodnoty) a registraèné èíslo pre SD (spotrebnú daò) odosielate¾a
tovaru; v prípade, �e odosielate¾ nie je platite¾om DPH, uvedie sa daòové identifikaèné èíslo a registraèné èíslo
pre spotrebnú daò odosielate¾a minerálneho oleja.

4. V odseku 2 sa uvedie obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, ktorá je príjemcom tovaru, alebo meno
a priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je príjemcom tovaru, daòové identifikaèné èíslo
platite¾a DPH a registraèné èíslo pre spotrebnú daò príjemcu tovaru; v prípade, �e príjemca nie je platite¾om
DPH, uvedie sa daòové identifikaèné èíslo a registraèné èíslo pre spotrebnú daò príjemcu tovaru. V odseku 2
sa uvedie aj adresa colného úradu príslu�ného pre príjemcu tovaru.

5. V odseku 3 sa uvedie obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, ktorá je prepravcom tovaru, alebo
meno a priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je prepravcom tovaru, daòové identifikaèné
èíslo platite¾a DPH, v prípade, �e nie je platite¾om DPH, uvedie sa daòové identifikaèné èíslo prepravcu tovaru.

6. Odseky 1a, 2a, 3a sa vypåòajú alternatívne pod¾a toho, ktorý subjekt zlo�il zábezpeku na daò, t. j. buï
odosielate¾ (1a), alebo príjemca (2a), alebo prepravca (3a). V príslu�nom odseku sa uvedie spôsob zlo�enia
zábezpeky na daò, t. j. prevodom (vkladom) finanèných prostriedkov na úèet colného úradu alebo bankovou
zárukou. Za slovo �Komu� sa v prípade zlo�enia zábezpeky na daò pod¾a písmena a) uvedie príslu�ný colný
úrad, v ktorom bola zábezpeka zlo�ená, a v prípade zlo�enia zábezpeky na daò pod¾a písmena b) sa uvedie kód
peòa�ného ústavu.

7. V odseku 4 sa uvedie miesto, v ktorom sa zaèína preprava tovaru, a dátum odoslania tovaru.

8. V odseku 5 sa uvedie spôsob prepravy, napríklad �eleznièná cisterna � �C, automobilová cisterna � AC, loï � L,
lietadlo � LET, �eleznièný vagón � �V, automobil � A a  podobne, identifikaèné èíslo dopravného prostriedku
(napríklad evidenèné èíslo vozidla, èíslo �eleznièného vagóna a podobne).

9. V odseku 6 sa uvedie predpokladaná doba prepravy v dòoch zodpovedajúca �tandardným podmienkam
a spôsobu prepravy.

10. V odseku 7 sa uvedie názov a obchodné oznaèenie a príslu�ný kód kombinovanej nomenklatúry prepravova-
ného tovaru, zodpovedajúce mno�stvo v príslu�ných merných jednotkách (pod¾a definície v § 6 zákona
è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov) a spôsob jeho balenia (napríklad sud, f¾a�a, kanister,
kontajner, kartón a podobne).

11. V odseku 8 na príslu�ných dieloch sprievodného dokumentu príjemca potvrdí prevzatie tovaru a colný úrad
príslu�ný pre príjemcu ukonèenie prepravy. V tomto odseku sa uvedú aj prípadné zistené skutoènosti pri
kontrolách vykonaných príslu�nými orgánmi poèas prepravy tovaru. Vykonané kontroly musia by� potvrdené
odtlaèkom peèiatky a podpisom, s uvedením èasu a dátumu vykonanej kontroly.

12. V odseku 9 sa uvedie dátum, meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za správnos� údajov.

13. V prípade nedostatku miesta v odseku 8 mo�no údaje poznamena� na rube sprievodného dokumentu.
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VYSVET¼UJÚCE POZNÁMKY K PRÍLOHE è. 2

Tlaèivo sa vypåòa písacím strojom, tlaèiaròou poèítaèa alebo iným podobným spôsobom strojového spracovania
modrou alebo èiernou farbou tak, aby údaje boli nezmazate¾né a èitate¾né. Mo�no ich vyplni� aj ruène, nie v�ak
obyèajnou ceruzou ani atramentovým perom. Údaje sa zapisujú iba do príslu�ných èastí a nedopåòajú sa inými
údajmi, na ktoré nie sú príslu�né kolónky vyhradené. Kolónky bez èíselných údajov sa ponechávajú prázdne, t. j.
napríklad bez pomlèky, bez nuly a podobne.

Mno�stvo minerálneho oleja sa musí uvádza� v�dy na tri desatinné miesta, prièom tisícky sa v�dy odde¾ujú
medzerou.

Prvá strana

1. V podnadpise daòový dl�ník krí�ikom v príslu�nom �tvorèeku oznaèí text, ktorého sa podanie týka.

2. V kolónke zdaòovacie obdobie sa uvedie slovom mesiac a �tvorèíslie roka, ktorého sa daòové priznanie alebo
�iados� o vrátenie dane týka. Daòový dl�ník uvedený v § 23 ods. 4 v tejto kolónke uvedie pred mesiac
a �tvorèíslie roka aj deò vzniku daòovej povinnosti.

3. V kolónke colný úrad sa uvedie adresa miestne príslu�ného colného úradu, ktorému sa podáva daòové
priznanie alebo �iados� o vrátenie dane.

4. V kolónke dl�ník/�iadate¾ o vrátenie dane sa uvedie obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo
meno a priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, daòové identifikaèné èíslo a registraèné èíslo pre
spotrebnú daò (ak bolo pridelené) právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podáva daòové priznanie alebo
�iados� o vrátenie dane.

5. V kolónke identifikácia príslu�nej platby sa uvedie variabilný a �pecifický symbol, ktorý daòovému subjektu
urèí colný úrad.

6. Kolónku èíslo úètu vypåòa daòový dl�ník, ktorý �iada vrátenie dane.

7. V kolónke vyhlásenie sa uvedie meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená kona� za daòového dl�níka alebo
�iadate¾a o vrátenie dane, a jej podpis. V kolónke sa uvedie aj dátum vyhotovenia, odtlaèok peèiatky, èíslo
telefónu, prípadne faxu alebo e-mailová adresa osoby, ktorá daòové priznanie alebo �iados� o vrátenie dane
vypracovala.

8. V kolónke prezentaèná peèiatka a pracovné poznámky colného úradu sa okrem prezentaènej peèiatky s dátu-
mom prijatia daòového priznania alebo �iadosti o vrátenie dane uvedú prípadné pracovné poznámky colného
úradu týkajúce sa podaného daòového priznania alebo �iadosti o vrátenie dane (napríklad sa vyznaèí dátum
výkonu kontroly daòového subjektu, porovnanie vý�ky zábezpeky na daò s vý�kou dane pripadajúcou na
vydaný minerálny olej a podobne).

Druhá strana

9. V ståpci 2 sa uvedú sadzby dane pod¾a príslu�ného ustanovenia zákona uvedeného v ståpci 1.

10. V ståpci 3 sa uvedie celkové mno�stvo vydaného minerálneho oleja vrátane vlastnej spotreby v príslu�ných
merných jednotkách.

11. V ståpci 4 sa uvedie mno�stvo minerálneho oleja vydaného v pozastavení dane v príslu�ných merných jednot-
kách.

12. V ståpcoch 5, 6 a 7 sa uvedie mno�stvo minerálneho oleja v príslu�ných merných jednotkách, vydaného na
úèely oslobodené od dane pod¾a príslu�ných ustanovení zákona.

13. V ståpci 8 sa uvedie mno�stvo minerálneho oleja v príslu�ných merných jednotkách, z ktorého sa uplatòuje
vrátenie dane.

14. V ståpci 9 sa uvedie mno�stvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daòová povinnos�. Toto mno�stvo sa
vypoèíta ako rozdiel medzi mno�stvom minerálneho oleja uvedeným v ståpci 3 a mno�stvom minerálneho oleja,
ktorý je súètom mno�stva minerálneho oleja uvedeného v ståpcoch 4, 5, 6, 7 a 8.

15. V ståpci 10 sa uvedie daò pripadajúca na mno�stvo minerálneho oleja pod¾a ståpca 9. Daò sa zaokrúh¾uje na
koruny smerom nahor. V prípade, �e súèet mno�stva minerálneho oleja v ståpcoch 4, 5, 6, 7 a 8 je vy��í ako
mno�stvo minerálneho oleja v ståpci 3, uvedie sa výsledná daò v príslu�nom riadku so záporným znamienkom.
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V poslednom riadku s názvom výsledná daò alebo vrátenie dane sa uvedie suma, ktorá je súètom riadkov
v ståpci 10. V prípade, �e daòový subjekt si uplatòuje len vrátenie dane, prípadne vrátenie dane prevy�uje
daòovú povinnos�, výsledná daò sa uvedie so záporným znamienkom. V poslednom riadku, v ktorom sa
výsledná daò uvádza slovom, sa v takom prípade pred sumou dane uvedie slovo mínus.

16. Na minerálny olej, z ktorého vznikla daòová povinnos� pod¾a § 4 písm. e) zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálnych olejov sa uplatní sadzba dane pod¾a úèelu pou�itia.

17. Vo vo¾nom riadku sa uvedú údaje o minerálnom oleji, na ktorý sa uplatní sadzba dane pod¾a § 7 ods. 3 a 5.
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461

V Y H L Á � K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o podrobnostiach a nále�itostiach záruènej listiny

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 15 ods. 15 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálnych olejov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhlá�ka upravuje podrobnosti a nále�itosti

záruènej listiny pri poskytovaní bankovej záruky na
spotrebnú daò z minerálnych olejov. Vzor záruènej
listiny je uvedený v prílohe.

§ 2

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Brigita Schmögnerová v. r.
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V Z O R

Záruèná  l i s t ina
è. .........

1. Banka alebo poboèka zahraniènej banky (ïalej len �banka�)

obchodné meno ............................................................................................................................................

sídlo ............................................................................................................................................................

IÈO ..............................................................................................................................................................

zastúpená (v mene)*).....................................................................................................................................

vystavuje v prospech

Colného úradu ................................................................................................................. (ïalej len �verite¾�)

pod¾a § 313 a� 322 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe mandátnej zmluvy è. ..........

zo dòa ............................

neodvolate¾nú bankovú záruku

vo vý�ke ............................................... Sk,

slovom ........................................................................................................................................................,

èím sa zaväzuje uhradi� poh¾adávku, ktorá vznikne nezaplatením spotrebnej dane z minerálnych olejov (ïalej
len �daò�) daòovým dl�níkom v lehote splatnosti (§ 15 ods. 10 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálnych olejov)

obchodné meno alebo meno a priezvisko*) ......................................................................................................

sídlo alebo trvalý pobyt*) ...............................................................................................................................

IÈO alebo rodné èíslo*) ..................................................................................................................................

2. Banka vystaví bankovú záruku na daò
a) v súvislosti so �iados�ou o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu*) 

(identifikaèné údaje daòového skladu),
b) na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane,*)
c) na prepravu minerálneho oleja oslobodeného od dane.*)

Banková záruka sa pou�ije na úhradu dane, ak daò nebola zaplatená v lehote splatnosti dane ustanovenej
zákonom è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov, bez oh¾adu na spôsob vzniku a miesto
vzniku daòovej povinnosti a bez oh¾adu na to, èi ju vypoèítal daòový dl�ník sám alebo ju vypoèítal (vyrubil)
colný úrad.

3. Banka sa zaväzuje zaplati� daò najneskôr do desiatich dní po doruèení písomnej výzvy verite¾a uvedeného
v bode 1 na zaplatenie, a to na úèet èíslo ......................... vedený .............................................. (názov banky).

4. Zní�enie vý�ky zlo�enej zábezpeky na daò na �iados� daòového dl�níka sa banka zaväzuje vykona� len po
predlo�ení písomného súhlasu verite¾a uvedeného v bode 1.

Príloha 
k vyhlá�ke è.  461/2001 Z. z.

*) Nehodiace sa preèiarknite.

Èiastka 187 Zbierka zákonov è. 461/2001 Strana 4897



5. V prípade zmeny adresy na doruèovanie sa banka zaväzuje o tejto zmene bezodkladne písomne informova�
verite¾a uvedeného v bode 1.

Banka potvrdzuje, �e výzva, kore�pondencia a iné formality týkajúce sa tohto záväzku doruèené v písomnej
forme na jej adresu na doruèovanie alebo zaslané na adresu na doruèovanie, ale nedoruèené z dôvodu
neoznámenia zmeny adresy na doruèovanie bankou, sa pova�ujú za riadne doruèené banke.

6. Banková záruka nadobúda platnos� dòom jej vystavenia bankou a vzniká doruèením tejto záruènej listiny
verite¾ovi uvedenému v bode 1.

7. Banková záruka zanikne
a) plnením banky v rozsahu, v akom banka za dl�níka poskytla plnenie v prospech verite¾a uvedeného v bode 1,
b) odvolaním bankovej záruky na podklade písomnej �iadosti verite¾a uvedeného v bode 1,
c) uplynutím doby platnosti, ak si verite¾ uvedený v bode 1 do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky

voèi banke vyplývajúce z tejto záruènej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepo�iadal o predå�enie
doby platnosti bankovej záruky.

8. Zmeny a doplnky tejto záruènej listiny sú mo�né len písomnou formou so súhlasom verite¾a uvedeného
v bode 1.

9. Záruèná listina je vyhotovená v jednom origináli a v dvoch rovnopisoch. Originál je urèený pre verite¾a
uvedeného v bode 1 a dva rovnopisy pre banku.

V ....................................................... dòa ..................................................

Meno, priezvisko, funkcia osoby
konajúcej za banku, odtlaèok peèiatky a podpis
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462

V Y H L Á � K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane Ministerstvu obrany Slovenskej republiky
z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky

bez dane ozbrojeným silám cudzích �tátov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 24 ods. 9 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálnych olejov ustanovuje:

§ 1

Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja (ïalej
len �daò�) po skonèení aktivity uplatní Ministerstvo
obrany Slovenskej republiky z preukázate¾ne zdanené-
ho minerálneho oleja1) na miestne príslu�nom colnom
úrade formou písomnej �iadosti. V �iadosti uvedie ná-
zov aktivity, celkové mno�stvo minerálneho oleja vyda-
ného bez spotrebnej dane ozbrojeným silám cudzích
�tátov èlenené pod¾a podpolo�iek kódu kombinovanej
nomenklatúry a daò pripadajúcu na tieto mno�stvá,
ktorú po�aduje vráti�. K �iadosti pripojí sumáre o do-
daných nezdanených minerálnych olejoch jednotlivým
ozbrojeným silám cudzích �tátov, ktoré na po�iadanie
colného úradu dolo�í
a) výdajkami potvrdenými zodpovednými zástupcami

ozbrojených síl cudzích �tátov,

b) faktúrami o dodaných nezdanených minerálnych
olejoch a dokladmi o ich úhrade,

c) dokladmi o nadobudnutí preukázate¾ne zdaneného
minerálneho oleja.1)

§ 2

Colný úrad po preverení oprávnenosti �iadosti o vrá-
tenie dane vráti sumu dane do desiatich dní odo dòa
skonèenia kontroly, ak �iados� bola oprávnená, najne-
skôr v�ak do 30 dní odo dòa predlo�enia �iadosti. Ak
colný úrad zistí, �e predlo�ená �iados� o vrátenie dane
je nesprávna alebo neúplná, vyzve Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky, aby predlo�ilo dodatoènú �ia-
dos� o vrátenie dane, v ktorej uvedie iba rozdiely oproti
pôvodnej �iadosti, prièom lehoty pod¾a prvej vety zaè-
nú opä� plynú� odo dòa predlo�enia dodatoènej �iados-
ti o vrátenie dane colnému úradu.

§ 3

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Brigita Schmögnerová v. r.

1) § 24 ods. 2 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
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463

V Y H L Á � K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane z minerálneho oleja zahranièným diplomatickým
misiám v Slovenskej republike a medzinárodným in�titúciám so sídlom v Slovenskej republike

na základe medzinárodných dohôd o ich zriadení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 24 ods. 9 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej da-
ni z minerálnych olejov (ïalej len �zákon�) ustanovuje:

§ 1

(1) Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja
pod¾a § 24 ods. 8 písm. a) a b) zákona (ïalej len �daò�)
uplatòuje zahranièná diplomatická misia v Slovenskej
republike1) a medzinárodná in�titúcia so sídlom v Slo-
venskej republike na základe medzinárodných dohôd2)
(ïalej len �zahranièný zástupca�) u správcu dane za
obdobie kalendárneho �tvr�roka najneskôr do 25. dòa
po uplynutí kalendárneho �tvr�roka formou písomnej
�iadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe k tejto vyhlá�-
ke. K �iadosti o vrátenie dane sa pripoja doklady o ná-
kupe minerálneho oleja pod¾a § 2.

(2) Zahraniènými zástupcami sú
a) diplomatické misie, konzulárne úrady a medziná-

rodné organizácie alebo oblastné úradovne medzi-
národných organizácií, ktoré sú zriadené pod¾a me-
dzinárodných zmlúv,2) so sídlom na území
Slovenskej republiky, s výnimkou konzulárnych
úradov vedených honorárnym konzulom,

b) diplomatické misie a konzulárne úrady, ktoré sú
akreditované pre Slovenskú republiku a majú sídlo
mimo územia Slovenskej republiky, s výnimkou
konzulárnych úradov vedených honorárnym kon-
zulom.

§ 2

(1) Dokladom na uplatnenie vrátenia dane je doklad
potvrdzujúci nadobudnutie minerálneho oleja za cenu
s daòou a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene
minerálneho oleja.3)

(2) Originál dokladu pod¾a odseku 1 sa mô�e nahra-
di� jeho kópiou potvrdenou �éfom misie, vedúcim kon-
zulárneho úradu alebo urèeným zástupcom.

§ 3

(1) Daò sa vráti diplomatickým misiám a konzulár-
nym úradom tých �tátov, ktoré vracajú daò alebo
poskytujú obdobné zvýhodnenie diplomatickým mi-
siám a konzulárnym úradom Slovenskej republiky,
a to v rozsahu pod¾a § 4.

(2) Ak cudzí �tát nevracia daò alebo neposkytuje
obdobné zvýhodnenie diplomatickým misiám a konzu-
lárnym úradom Slovenskej republiky v rozsahu pod¾a
§ 4, diplomatickým misiám a konzulárnym úradom
týchto �tátov sa vráti daò len v  rozsahu, v akom
vracajú tieto �táty daò diplomatickým misiám a kon-
zulárnym úradom Slovenskej republiky.

(3) Uplatnenie princípu vzájomnosti pod¾a odse-
kov 1 a 2 a tie� rozsah vrátenia dane pod¾a § 4 diplo-
matickým misiám a konzulárnym úradom cudzích
�tátov, v ktorých Slovenská republika nemá zastúpe-
nie, sa preukazuje správcovi dane na základe informá-
cie od Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej re-
publiky.

§ 4

(1) Zahraniènému zástupcovi uvedenému v § 1
ods. 2 písm. a) sa vráti daò pripadajúca najviac na
4 000 litrov preukázate¾ne zdaneného minerálneho
oleja3) roène, pou�itého ako pohonná látka na ka�dý
osobný automobil4) registrovaný v Slovenskej republi-
ke, slú�iaci pre potreby zahranièného zástupcu.

(2) Zahraniènému zástupcovi uvedenému v § 1
ods. 2 písm. a) sa vráti daò pripadajúca na mno�stvo
preukázate¾ne zdaneného minerálneho oleja3) pou�ité-
ho ako pohonná látka na ka�dý ú�itkový automobil5)
registrovaný v Slovenskej republike, slú�iaci pre po-
treby zahranièného zástupcu.

(3) Zahraniènému zástupcovi uvedenému v § 1
ods. 2 písm. b) sa vráti daò z preukázate¾ne zdanené-

1) Napríklad vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhlá�ka ministra
zahranièných vecí è. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 40/1987 Zb.
o Dohovore o osobitných misiách.

2) Napríklad vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
3) § 24 ods. 2 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
4) § 2 ods. 5 písm. a) vyhlá�ky Ministerstva dopravy, pô�t a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky

vozidiel na pozemných komunikáciách.
5) § 2 ods. 7 písm. a) a b) vyhlá�ky Ministerstva dopravy, pô�t a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 116/1997 Z. z.
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ho minerálneho oleja3) nakúpeného na území Sloven-
skej republiky a pou�itého ako pohonná látka osobné-
ho automobilu,4) slú�iaceho pre potreby zahranièného
zástupcu.

(4) Zahraniènému zástupcovi uvedenému v § 1
ods. 2 písm. a) sa vráti daò z preukázate¾ne zdanené-
ho minerálneho oleja3) pou�itého ako palivo na vyku-
rovanie priestorov týchto in�titúcií.

§ 5

Daò sa vráti po kontrole oprávnenosti �iadosti o vrá-
tenie dane do desiatich dní odo dòa skonèenia tejto

kontroly, najneskôr v�ak do 30 dní, ak táto �iados�
bola oprávnená. Ak sa kontrolou oprávnenosti �iadosti
o vrátenie dane zistí, �e táto �iados� je nesprávna alebo
neúplná, predlo�í sa dodatoèná �iados� o vrátenie da-
ne, v ktorej sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodnej
�iadosti o vrátenie dane, prièom lehoty pod¾a prvej vety
zaènú plynú� dòom predlo�enia dodatoènej �iadosti
o vrátenie dane.

§ 6

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Brigita Schmögnerová v. r.
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V Z O R

�IADOS� O VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z MINERÁLNYCH OLEJOV
ZA ....... �TVR�ROK ........

Údaje zahranièného zástupcu pod¾a § 1 ods. 2 vyhlá�ky

Dátum:  .................................................
  odtlaèok peèiatky a podpis

Príloha 
k vyhlá�ke è. 463/2001 Z. z.

Zahranièný zástupca

Krajina Funkcia

Sídlo (bydlisko)

Bankový úèet zahranièného zástupcu/identifikaèný kód banky

Èíslo telefónu Èíslo faxu

Potvrdenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Druh minerálneho oleja Mno�stvo v litroch Daò v Sk

Benzín automobilový

Nafta motorová

Vykurovací olej

Spolu
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