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Z Á K O N

z 13. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z.
o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a taba-
kových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z.,
zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999
Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z. a zákona č. 253/2000
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Tento zákon upravuje zdaňovanie tabakových
výrobkov spotrebnou daňou (ïalej len „daň“).

(2) Tabakové výrobky sa pod¾a tohto zákona zdaňujú
jednorazovo.“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenami i), j), k), l), m), n), o) a p),
ktoré znejú:
„i) tabakovým výrobkom cigareta, cigara, cigarka, ta-

bak na fajčenie, žuvací tabak a šnupací tabak,
j) cigarou alebo cigarkou

1. tabakový povrazec určený na fajčenie obalený oba-
lovým listom alebo obalovým listom a krycím lis-
tom
1.1 celý úplne z prírodného tabaku,
1.2 s krycím listom úplne z prírodného tabaku,
1.3 s krycím listom bežnej cigarovej farby

a s obalovým listom, oba z rekonštituované-
ho tabaku alebo homogenizovaného tabaku,
ak najmenej 60 % hmotnosti tabakovej časti
má šírku a dĺžku viac ako 1,75 mm a krycí
list je ovinutý do formy špirály v ostrom uhle
najmenej 30o k najdlhšej osi cigary,

1.4 s krycím listom bežnej cigarovej farby z re-
konštituovaného tabaku alebo homogenizo-
vaného tabaku, ak jej kusová hmotnos� bez
filtra a náustku je 2,3 g a viac a ak najmenej
60 % hmotnosti tabakovej časti má šírku

a dĺžku viac ako 1,75 mm a jej vonkajší obvod
na jednej tretine jej dĺžky je 34 mm a viac,

2. výrobok s krycím listom z prírodného tabaku, re-
konštituovaného tabaku alebo homogenizovaného
tabaku alebo s krycím listom a obalovým listom
z rekonštituovaného tabaku alebo homogenizova-
ného tabaku, ktorý pozostáva čiastočne z iných
látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky
pod¾a bodu 1,

k) cigaretou
1. tabakový povrazec alebo tabakový povrazec spoje-

ný s filtrom, ktorý
1.1 je bez ïalších úprav určený na fajčenie a nie je

cigarou alebo cigarkou pod¾a písmena j) bodu 1,
1.2 sa jednoduchým, nie priemyselným spôso-

bom vsúva do dutiniek z cigaretového papie-
ra,

1.3 sa jednoduchým, nie priemyselným spôso-
bom oba¾uje do lístkov z cigaretového papie-
ra,

2. výrobok, ktorý pozostáva úplne alebo čiastočne
z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné pod-
mienky pod¾a bodu 1, s výnimkou výrobkov úplne
z iných látok ako tabak, ktoré sú určené výlučne na
medicinálne účely (medicinálne cigarety),

l) tabakom na fajčenie
1. tabak rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený

alebo na pásiky zlisovaný, určený na fajčenie, bez
ïalšieho priemyselného spracovania,

2. tabakový zvyšok, ktorý sa môže fajči�, upravený
na drobný predaj, ktorý nie je cigarou alebo cigar-
kou pod¾a písmena j) bodu 1 alebo cigaretou pod¾a
písmena k) bodu 1,

m) cigaretovým tabakom na vlastnoručné šú¾anie ciga-
riet tabak na fajčenie pod¾a písmena l), ak z neho
najmenej 25 % hmotnosti tabakových častíc má
kratší alebo užší rez ako 1,5 mm,

n) žuvacím tabakom tabak v tvare kotúčov, zvitkov,
pásov, kociek alebo plátkov, ktorý je upravený tak,
že nie je vhodný na fajčenie, ale na žuvanie,

o) šnupacím tabakom na prášok rozomletý tabak ale-
bo zrnitý tabak, ktorý je upravený tak, že nie je
vhodný na fajčenie, ale na šnupanie,

p) tabakom na fajčenie, cigaretovým tabakom na
vlastnoručné šú¾anie cigariet, žuvacím tabakom
a šnupacím tabakom aj výrobky, ktoré pozostávajú
úplne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a kto-
ré spĺňajú ostatné podmienky písmen l), m), n)
alebo o) s výnimkou výrobkov úplne z iných látok
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ako tabak, ktoré sú určené výlučne na medicinálne
účely (medicinálne cigarety).“.

  3. § 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3

Predmet dane

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené
v tuzemsku alebo do tuzemska dovezené.“.

  4. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5

Základ dane

Základom dane je množstvo tabakových výrobkov
vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch.

§ 6

Sadzby dane

Sadzby dane sa ustanovujú takto:

Číselný znak     Opis tovaru                   Sadzba dane  
colného                     
sadzobníka

2401 30 00 tabakový zvyšok 450,00 Sk/kg

2402 a 2403 cigary, cigarky
cigarety s dĺžkou
do 70 mm vrátane
cigarety s dĺžkou
nad 70 mm 

0,95 Sk/kus

0,70 Sk/kus

0,95 Sk/kus

2403 cigaretový tabak
na vlastnoručné
šú¾anie cigariet
ostatný tabak na
fajčenie vrátane
tabakového zvyšku

560,00 Sk/kg

450,00 Sk/kg

žuvací tabak a šnupa-
cí tabak 450,00 Sk/kg.“.

5. V § 8 ods. 2 sa slová „tabakové výrobky pod¾a § 6
uvedené pod kódmi colného sadzobníka 2402 20 90 10,
2402 20 90 90, 2402 20 10 10, 2402 20 10 90,
2403 10 10 90 a 2403 10 90 90 (ïalej len „cigarety“)“
nahrádzajú slovom „cigarety“.

  6. V § 8 ods. 4 sa slová „pohraničnou colnicou“
nahrádzajú slovami „pohraničným colným úradom“.

  7. V § 8 ods. 5 posledná veta znie:
„Pri zúčtovaní predloží potvrdenie pohraničného col-
ného úradu o prechode známok do zahraničia pod¾a
odseku 4.“.

  8. V § 9 ods. 2 písm. d) sa slová „kód harmonizo-
vaného systému8) vrátane doplnkového kódu,“ nahrá-
dzajú slovami „znak pod¾a colného sadzobníka,“

  9. V § 9 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) sadzbu dane a výšku dane celkom zaokrúhlenú na

desa�haliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk
vrátane smerom nahor,“.

10. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Správca dane uzná na účely správneho zatriede-

nia tabakových výrobkov pod číselný znak colného
sadzobníka záväznú informáciu o nomenklatúrnom
zatriedení tabakových výrobkov vydanú Colným riadi-
te¾stvom Slovenskej republiky.“.

11. V § 9 ods. 6 posledná veta znie:
„Na účely tohto zákona je vývoz tabakových výrobkov
uskutočnený, ak sú tabakové výrobky prepustené do
režimu vývozu a výstup tabakových výrobkov do za-
hraničia je potvrdený pohraničným colným úradom
v písomnom colnom vyhlásení v odseku C.“.

12. V § 10 písm. b) sa vypúš�ajú slová „s cie¾om
použi� ich“.

13. V § 10 písmeno e) znie:
„e) dodané výrobnému podniku správcom dane na vý-

robu tabakových výrobkov alebo na ich zničenie,“.

14. V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Platite¾ je povinný do 15 dní po skončení zdaňo-

vacieho obdobia poda� daňové priznanie.

(3) Pokia¾ platite¾ zistí, že daňové priznanie, ktoré
predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má
za následok
a) zvýšenie daňovej povinnosti alebo zníženie nároku

na vrátenie dane, je povinný bez meškania predloži�
správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uve-
dením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka,

b) zníženie daňovej povinnosti alebo zvýšenie nároku
na vrátenie dane, môže spolu so žiados�ou predloži�
dodatočné daňové priznanie správcovi dane najne-
skôr do uplynutia 1 roka od konca roka, v ktorom
vznikla povinnos� poda� daňové priznanie. V žia-
dosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa zníže-
nie daňovej povinnosti alebo nároku na vrátenie
týka.“.

15. V § 12 sa vypúš�a odsek 4.

16. V § 15a sa slová „tabak a tabakové výrobky“ vo
všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „tabakové výrob-
ky“ v príslušnom tvare.

17. V § 16 ods. 5 sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú
slovami „ods. 4 a 5“.

18. V § 16 odsek 6 znie:
„(6) Správca dane uloží pokutu vo výške dane pripa-

dajúcej na zistené množstvo tabakových výrobkov zvý-
šenú o 5 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk
a) predávajúcej osobe, ak zistí predaj cigariet neozna-

čených na spotrebite¾skom balení známkou alebo
označených vývoznou známkou,

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak zistí, že
právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudla
tabakové výrobky bez dane, alebo ak nevie nákup
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alebo iný spôsob nadobudnutia tabakových výrob-
kov doloži� daňovým dokladom;

správca dane súčasne tieto tabakové výrobky zabezpe-
čí.15) Takto zabezpečené tabakové výrobky sú majet-
kom štátu. Rovnako postupuje správca dane v prípade
zistenia prepravy a skladovania neoznačených ciga-
riet.“.

19. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

„§ 19a

Lehota pod¾a znenia § 12 ods. 4 platného do 31. de-
cembra 2001 ostáva zachovaná, ak začala plynú� pred
1. januárom 2002.“.

Čl. II

Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z mine-
rálnych olejov sa dopĺňa takto:

§ 36 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13) Colné riadite¾stvo na žiados� právnickej osoby

alebo fyzickej osoby, ktorá chce by� pod¾a tohto zákona
daňovým skladom a nemá skladovacie nádrže úradne
ociachované a vybavené vhodným ciachovaným mera-
cím zariadením na meranie množstva pretečeného mi-
nerálneho oleja, špecifickej hmotnosti a teploty pri
príjme a výdaji [§ 12 ods. 2 písm. b) bod 3], vykoná
registráciu a vydá povolenie na prechodnú dobu do
splnenia uvedených podmienok, najdlhšie však do 30.
septembra 2002.

(14) Colný úrad na žiados� právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ktorá chce by� pod¾a tohto zákona
registrovaným obchodníkom a má skladovacie zaria-
denie, ktoré však nemá úradne ociachované a vybave-
né vhodným ciachovaným meracím zariadením na me-
ranie množstva pretečeného minerálneho oleja,
špecifickej hmotnosti a teploty pri príjme a výdaji
[§ 12 ods. 2 písm. b) bod 3], vykoná registráciu a pri-
delí registračné číslo na prechodnú dobu do splnenia
uvedených podmienok, najdlhšie však do 30. septem-
bra 2002.“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej
dani z tabaku a tabakových výrobkov, ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 367/1997 Z. z., záko-
nom č. 333/1998 Z. z., zákonom č. 334/1998 Z. z.,
zákonom č. 152/1999 Z. z., zákonom č. 339/1999
Z. z., zákonom č. 253/2000 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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583

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 19. decembra 2001

o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov

tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1, § 4
ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom uspo-
riadaní Slovenskej republiky nariaïuje:

Čl. I

(1) V okrese Dunajská Streda sa rozde¾uje obec Hor-
ná Potôň na obec Horná Potôň a obec Potônske Lúky.

(2) V okrese Galanta sa rozde¾uje obec Sládkovičovo
na obec Sládkovičovo a obec Malá Mača.

(3) V okrese Senec sa rozde¾uje obec Reca na obec
Reca a obec Nový Svet.

(4) V okrese Nitra sa rozde¾uje obec Podhorany na
obec Podhorany a obec Bádice.

(5) V okrese Nitra sa rozde¾uje obec Nitra na obec
Nitra a obec Štitáre.

(6) V okrese Zlaté Moravce sa rozde¾uje obec Zlaté
Moravce na obec Zlaté Moravce a obec Žitavany.

Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996
Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvo-
dov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlá-
dy Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z., nariade-
nia vlády Slovenskej republiky č. 167/1999 Z. z., na-
riadenia vlády Slovenskej republiky č. 197/2000
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 74/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej repub-

liky č. 388/2001 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa tak-
to:

1. V Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda sa
pod poradové číslo 49 zaraïuje obec Potônske Lúky;
obce pod doterajšími poradovými číslami 49 až 66 sa
označujú poradovými číslami 50 až 67.

2. V Trnavskom kraji v okrese Galanta sa pod pora-
dové číslo 16 zaraïuje obec Malá Mača; obce pod
doterajšími poradovými číslami 16 až 35 sa označujú
poradovými číslami 17 až 36.

3. V Bratislavskom kraji v okrese Senec sa pod po-
radové číslo 22 zaraïuje obec Nový Svet; obce pod
doterajšími poradovými číslami 22 až 28 sa označujú
poradovými číslami 23 až 29.

4. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod porado-
vé číslo 5 zaraïuje obec Bádice; obce pod doterajšími
poradovými číslami 5 až 60 sa označujú poradovými
číslami 6 až 61.

5. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod porado-
vé číslo 48 zaraïuje obec Štitáre; obce pod doterajšími
poradovými číslami 48 až 61 sa označujú poradovými
číslami 49 až 62.

6. V Nitrianskom kraji v okrese Zlaté Moravce sa
pod poradové číslo 33 zaraïuje obec Žitavany.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnos� dňom vykona-
nia všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí
v roku 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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584

O P A T R E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2001,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z.,
ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách

v cudzej mene v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných ná-
hradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republi-

ky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného
pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
v znení opatrenia č. 159/1995 Z. z., opatrenia
č. 212/1996 Z. z., opatrenia č. 367/1996 Z. z. a opat-
renia č. 41/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

„§ 1a

(1) Výška dennej sadzby stravného v cudzej mene sa pre tieto krajiny ustanovuje takto:

(2) Od 1. januára 2002 sa na výšku stravného pre
krajiny uvedené v odseku 1 nevz�ahuje § 1.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Brigita Schmögnerová v. r.

Krajina Menový kód Mena Výška stravného

Belgicko EUR euro 37.18

Bosna a Hercegovina EUR euro 23,00

Burkina EUR euro 22,87

Fínsko EUR euro 30,27

Francúzsko EUR euro 42,69

Gabon EUR euro 30,49

Grécko EUR euro 33,62

Guadeloupe EUR euro 18,29

Holandsko EUR euro 42,20

Chorvátsko EUR euro 23,00

Írsko EUR euro 25,39

Juhoslávia EUR euro 25,56

Kamerun EUR euro 22,87

Luxembursko EUR euro 29,75

Macedónsko EUR euro 23,00

Nemecko EUR euro 28,12

Pobrežie Slonoviny EUR euro 27,44

Portugalsko a Azory EUR euro 33,62

Rakúsko EUR euro 29,07

Slovinsko EUR euro 23,00

Španielsko a Kanárske ostrovy EUR euro 27,05

Taliansko EUR euro 33,57

Togo EUR euro 22,11
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585

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a ustanovení § 2 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20204/2001-48, ktorým sa
mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995
o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie
a použití rezervného fondu (oznámenie č. 305/1995 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa
výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách (oznámenie č. 66/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnos reaguje na zákon č. 445/2001 Z. z. a upravuje spôsob poskytovania prostriedkov štátneho rozpočtu
obciam na prenesený výkon štátnej správy a vyšším územným celkom na samosprávne funkcie a na prenesený
výkon štátnej správy.

Výnos nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2001 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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