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Z Á K O N

zo 4. apríla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

v znení neskorších predpisov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.
o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ -
ných fi nanč ných or gá nov v zne ní zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 165/1993 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 253/1993 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 254/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 172/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 187/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 249/1994 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 367/1994 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 374/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 58/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 146/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady 
Slo ven skej re pub li ky č. 304/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko -
na č. 12/1998 Z. z., zá ko na č. 219/1999 Z. z., zá ko na
č. 367/1999 Z. z., zá ko na č. 240/2000 Z. z. a zá ko na
č. 493/2001 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 32 ods. 5 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „Táto po vin nos� sa ne vz�a hu je na bez -
ho to vost né plat by vy ko na né pros tred níc tvom ban ky
ale bo na usku toč ne né plat by za na kú pe ný to var ale bo
pri ja tú služ bu, ak pri jí ma te¾ plat by evi du je trž by pri ja -
té v ho to vos ti na elek tro nic kej re gis trač nej po k lad ni ci
s tla čiar ňou.“.

2. V § 35 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo pí som né ho
vy hlá se nia“.

3. § 40 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 40

Majetkové priznanie

(1) Fy zic ká oso ba, kto rá má v Slo ven skej re pub li ke
tr va lý po byt ale bo má po vo le nie na tr va lý po byt,11da) po -
dá va ma jet ko vé pri zna nie s uve de ním ma jet ku, kto rý
vlast ní na úze mí Slo ven skej re pub li ky i v za hra ni čí. Za
fy zic kú oso bu, kto rá nie je spô so bi lá na práv ne úko ny,
ale bo za ma lo le té ho, kto rý vlast ní ma je tok, po dá va
 majetkové pri zna nie jeho zá kon ný zá stup ca, opat rov -
ník ale bo pes tún.

(2) Ma jet ko vé pri zna nie sa po dá va do 31. ok tób ra
kaž dé ho tre tie ho ka len dár ne ho roka pod ¾a sta vu ma -
jet ku k 31. de cem bru ka len dár ne ho roka, kto rý pred -
chá dza roku, v kto rom sa po dá va ma jet ko vé pri zna nie,
po čnúc ro kom 2001, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak. Pred uply nu tím le ho ty na po da nie ma jet ko vé ho
pri zna nia môže fy zic ká oso ba pod ¾a od se ku 1 poda�
 opravné ma jet ko vé pri zna nie a na pred chá dza jú ce po -
da né ma jet ko vé pri zna nie sa ne pri hlia da. Ma jet ko vé
pri zna nie a op rav né ma jet ko vé pri zna nie sa po dá va jú
miest ne prí sluš né mu správ co vi dane na sprá vu daní
z príj mov; na op rav né ma jet ko vé pri zna nie sa rov na ko
vz�a hu jú od se ky 3 až 16. Na ma jet ko vé pri zna nie
a  opravné ma jet ko vé pri zna nie sa pri me ra ne vz�a hu je
§ 41.

(3) Fy zic ká oso ba pod ¾a od se ku 1 je po vin ná poda�
ma jet ko vé pri zna nie pí som ne naj ne skôr v le ho te ur če -
nej pod ¾a od se ku 2.

(4) Ma jet ko vé pri zna nie musí ob sa ho va� ma je tok
pod ¾a od se ku 1 v čle ne ní na
a) ne hnu te¾ ný ma je tok,
b) hnu te¾ ný ma je tok a ma jet ko vé prá va a iné ma jet ko -

vé hod no ty.

(5) Fy zic ká oso ba pod ¾a od se ku 1, kto rá po dá va ma -
jet ko vé pri zna nie, je po vin ná uvies� osob né úda je
o sebe a o svo jom ma jet ku v čle ne ní a spô so bom uve de -
ný mi v prí lo he č. 1 a na vzo re pod ¾a prí lo hy č. 2. Tie to
osob né úda je sú chrá ne né oso bit ným zá ko nom.11db) So
sú hla som správ cu dane mož no ma jet ko vé pri zna nie
poda� aj pros tred níc tvom elek tro nic kej po šty ale bo na
elek tro nic kom zá zna mo vom mé diu, ak úda je, ich ob -
sah a uspo ria da nie sú to tož né so vzo rom, kto rý je uve -
de ný v prí lo he č. 2; usta no ve nie § 20 ods. 4 tým nie je
dotk nu té.

(6) Ma jet ko vé pri zna nie je fy zic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 1 po vin ná poda�, ak vlast ní ma je tok pod ¾a od se ku 4
písm. a) na do bud nu tý od 1. sep tem bra 1999, kto ré ho
sú hrnná hod no ta je vyš šia ako 1 500 000 Sk. Ma jet ko -
vé pri zna nie je fy zic ká oso ba pod ¾a od se ku 1 po vin ná
poda� aj vte dy, ak vlast ní ma je tok pod ¾a od se ku 4
písm. b), kto ré ho sú hrnná hod no ta je vyš šia ako
1 500 000 Sk. Do tej to sú hrnnej hod no ty sa ne za po čí -
ta va hod no ta ma jet ku, kto rý sa v ma jet ko vom pri zna ní
ne uvá dza (od sek 15). Ak fy zic ká oso ba pod ¾a od se ku 1
ne podá ma jet ko vé pri zna nie, po va žu je sa za fy zic kú
oso bu, na kto rú sa po vin nos� poda� ma jet ko vé pri zna -
nie ne vz�a hu je.
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 (7) Za ma je tok pod ¾a od se ku 4 písm. a) sa po va žu jú
aj byty a ne by to vé prie sto ry.  Za ma je tok pod ¾a od se -
ku 4 písm. b) sa po va žu jú aj pe ňaž né pros tried ky v ho -
to vos ti v slo ven skej mene a v cu dzej mene, vkla dy
v ban kách a v po boč kách za hra nič ných bánk v slo ven -
skej mene a v cu dzej mene a vkla dy v ban kách so síd -
lom v za hra ni čí.

 (8) Ma je tok pod ¾a od se ku 4 písm. a) na do bud nu tý
od 1. sep tem bra 1999 sa na úče ly ma jet ko vé ho pri zna -
nia oce ní ce nou ob sta ra nia. Cena ob sta ra nia pri od -
plat nom na do bud nu tí ma jet ku pod ¾a od se ku 4 písm. a) 
je do hod nu tá kúp na cena, pri bez od plat nom na do bud -
nu tí ta ké ho ma jet ku cena pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su;11dc) pri ma jet ku pod ¾a od se ku 4 písm. a) ob sta ra -
nom vlast nou vý stav bou sú ce nou ob sta ra nia vý dav ky
na ob sta ra nie ta ké ho ma jet ku.

 (9) Ma je tok pod ¾a od se ku 4 písm. b) sa na úče ly ma -
jet ko vé ho pri zna nia oce ní ce nou ob vyk lou s vý nim kou
pe ňaž ných pros tried kov v ho to vos ti v slo ven skej
mene, vkla dov v ban kách a v po boč kách za hra nič ných
bánk v slo ven skej mene a vkla dov v ban kách so síd lom
v za hra ni čí v slo ven skej mene. Pe ňaž né pros tried ky
v cu dzej mene v ho to vos ti, vkla dy v ban kách a v po boč -
kách za hra nič ných bánk v cu dzej mene a vkla dy v ban -
kách so síd lom v za hra ni čí v cu dzej mene sa pre po čí ta -
jú na slo ven skú menu kur zom vy hlá se ným Ná rod nou
ban kou Slo ven ska, plat ným k 31. de cem bru roka pred -
chá dza jú ce ho roku, v kto rom sa ma jet ko vé pri zna nie
po dá va. Ce nou ob vyk lou sa na úče ly ma jet ko vé ho pri -
zna nia ro zu mie cena, za kto rú sa v ur či tom čase a na
ur či tom mies te taký ma je tok ob vyk le pre dá va.

(10) Ma je tok v bez pod ie lo vom spo lu vlas tníc tve man -
že lov uvá dza v ma jet ko vom pri zna ní kaž dý z man že lov
rov na kým die lom.

(11) Ma jet ko vý prí ras tok zis �u je správ ca dane na zá -
kla de po da né ho ma jet ko vé ho pri zna nia. Ma jet ko vý prí -
ras tok je klad ný roz diel me dzi ma jet kom zis te ným
z ma jet ko vé ho pri zna nia a z bez pros tred ne pred chá -
dza jú ce ho ma jet ko vé ho pri zna nia. Ak fy zic ká oso ba
ne ma la v bez pros tred ne pred chá dza jú com ob do bí po -
vin nos� poda� ma jet ko vé pri zna nie, ma jet ko vým prí -
rast kom sa ro zu mie klad ný roz diel me dzi hod no tou
ma jet ku zis te nou z po sled né ho ma jet ko vé ho pri zna nia
a hra ni cou na po da nie ma jet ko vé ho pri zna nia pod ¾a
od se ku 6.

(12) Správ ca dane zis te ný ma jet ko vý prí ras tok po -
rov ná s príj ma mi fy zic kej oso by pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na13f) za ob do bie, za kto ré sa ma jet ko vé pri zna nie po dá -
va. Ak správ ca dane zis tí klad ný roz diel, je opráv ne ný
vy zva� fy zic kú oso bu, aby ten to roz diel pre u ká za la.
Správ ca dane je opráv ne ný pre ve ri� aj správ nos� a úpl -
nos� úda jov uve de ných v ma jet ko vom pri zna ní, pri čom
sa pri me ra ne po u ži je § 15.

(13) Ak sa v da ňo vom ko na ní pre u ká že, že ma jet ko vý
prí ras tok po chá dza z iných ako zo zda ne ných príj mov,
správ ca dane do da toč ne vy ru bí fy zic kej oso be daň
z príj mov fy zic kých osôb pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su;11dd) to pla tí aj vte dy, ak sa ne pod a lo ma jet ko vé pri -
zna nie a správ ca dane zis tí, že boli spl ne né pod mien ky
na po da nie ma jet ko vé ho pri zna nia. Na vy ru be nie dane
sa pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 45.

(14) Pos tup pod ¾a od se ku 13 sa ne up lat ní, ak fy zic -
kej oso be vzni kol ma jet ko vý prí ras tok de dič stvom, da -
ro va ním ale bo iným pre cho dom ne hnu te¾ nos tí. Tým
nie sú dotk nu té usta no ve nia oso bit né ho zá ko na.11de)

(15) V ma jet ko vom pri zna ní sa ne uvá dza ten to ma je -
tok:
a) ma je tok sa ni tár ne ho cha rak te ru, kto rý slú ži vý luč -

ne in va lid ným oso bám a oso bám s �až kým zdra vot -
ným pos tih nu tím, na prí klad zdra vot níc ke pot re by,
vo dia ci pes ale bo iné veci, kto ré fy zic ká oso ba po t re -
bu je vzh¾a dom na svo ju cho ro bu ale bo te le snú chy -
bu,

b) vlast né ume lec ké die la,
c) vlast né ne hmot né prá va prie my sel né ho vlast níc -

tva,11df)
d) vlast né au tor ské prá va,
e) ne vy mo ži te¾ né po h¾a dáv ky.

(16) Na úče ly toh to zá ko na zda ne ným príj mom sa ro -
zu mie prí jem, kto rý
a) nie je pred me tom dane z príj mov fy zic kých osôb ale -

bo
b) je pred me tom dane z príj mov fy zic kých osôb a je od

tej to dane oslo bo de ný, ale bo
c) bol sú čas �ou príj mov ale bo zá kla du dane, z kto rých

už bola vy ru be ná ale bo do da toč ne vy ru be ná daň
z príj mov fy zic kých osôb ale bo pa u šál na daň, ale bo

d) je pred me tom dane z príj mov fy zic kých osôb a je
samo stat ným zá kla dom dane na zda ne nie oso bit -
nou sadz bou dane,11dg) kto rej zra ze ním sa da ňo vá
po vin nos� po va žu je za spl ne nú.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 11da, 11db, 11dc,
11dd, 11de, 11df a 11dg zne jú:
„11da) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 73/1995 Z. z.

o po by te cu dzin cov na úze mí Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.

  11db) Zá kon č. 52/1998 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v in for -
mač ných sys té moch v zne ní zá ko na č. 241/2001 Z. z. 

  11dc) Vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 465/1991 Zb. o ce nách sta vieb, po zem kov, tr va lých po ras -
tov, úhra dách za zria de nie prá va osob né ho uží va nia po zem -
kov a ná hra dách za do čas né uží va nie po zem kov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.

  11dd) § 13 ods. 9 zá ko na č. 366/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred -
pi sov.

  11de) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 318/1992 Zb. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.

   11df) Zá kon č. 527/1990 Zb. o vy ná le zoch, prie my sel ných vzo roch
a zlep šo va cích ná vr hoch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

  11dg) § 36 zá ko na č. 366/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

4. V § 110a od sek 6 znie:
„(6) Ma jet ko vé pri zna nie, na kto ré ho po da nie bol ter -

mín naj ne skôr do 30. sep tem bra 2001 pod ¾a sta vu ma -
jet ku k 1. ja nu áru 2001, po dá va sa v ter mí ne naj ne -
skôr do 31. ok tób ra 2002 pod ¾a sta vu ma jet ku
k 31. de cem bru 2001; usta no ve nie § 40 ods. 2 tým nie
je dotk nu té.“.

5. § 110a sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Da ňo vé ria di te¾ stvo za bez pe čí na da ňo vých úra -

doch tla či vá ma jet ko vých pri zna ní naj ne skôr 90 dní
pred ter mí nom ich po da nia pod ¾a od se ku 6.“.
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6. Za § 111a sa vkla dá § 111b, kto rý znie:

„§ 111b

Zru šu jú sa:
1. vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky 

č. 495/2001 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos -
ti o čle ne ní ma jet ku na úče ly po da nia ma jet ko vé ho
pri zna nia,

2. opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li -
ky z 28. no vem bra 2001 č. 18576/2001-71, kto rým
sa usta no vu je vzor ma jet ko vé ho pri zna nia (ozná me -
nie č. 496/2001 Z. z.).“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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OSOBNÉ ÚDAJE O FYZICKEJ OSOBE A O MAJETKU A ČLENENIE MAJETKU NA ÚČELY PODANIA
MAJETKOVÉHO PRIZNANIA A SPÔSOB JEHO UVÁDZANIA NA TLAČIVE MAJETKOVÉHO PRIZNANIA

I.     Osob né úda je o fy zic kej oso be

1.     V ma jet ko vom pri zna ní sa uvá dza jú tie to osob né úda je o fy zic kej oso be:
1.1   rod né čís lo,
1.2   priez vis ko, meno, ti tul,
1.3   ad re sa tr va lé ho po by tu (uli ca a čís lo, PSČ, obec),
1.4   štát,
1.5   čís lo te le fó nu (fy zic ká oso ba nie je po vin ná vy pl ňo va�).

2. Ak ma jet ko vé pri zna nie po dá va za fy zic kú oso bu zá kon ný zá stup ca, opat rov ník ale bo pes tún, uve die v ma jet ko vom 
pri zna ní osob né úda je o fy zic kej oso be, za kto rú po dá va ma jet ko vé pri zna nie pod ¾a bo dov 1.1 až 1.5, a svo je osob né
úda je pod ¾a bo dov 1.2 až 1.5.

II.   Úda je o ma jet ku

1. Ne hnu te¾ ný ma je tok
1.1 V ma jet ko vom pri zna ní sa ne hnu te¾ ný ma je tok uvá dza v čle ne ní na tie to dru hy:

a) orná pôda, 
b) vi ni ca, 
c) chme¾ ni ca,
d) tr va lý tráv ny po rast, 
e) ovoc ný sad, 
f) zá hra da, 
g) les ný po ze mok,
h) vod ná plo cha, 
i) za sta va ná plo cha a ná dvo rie,
j) sta veb ný po ze mok,25)
k) iné po zem ky, 
l) ro din ný dom,26)

m) by to vý dom,27)
n) byt,27)
o) ne by to vý prie stor,27) 
p) ga ráž,28) 
q) bu do va pre ob chod a služ by,28)
r) prie my sel ná bu do va a sklad,28)
s) stav ba na in di vi du ál nu rek re á ciu,29)
t) ro zo sta va né stav by,30) ak sú za pí sa né v ka tas tri ne hnu te¾ nos tí,
u) iné stav by.
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Príloha č. 1
k zákonu Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
v znení zákona č. 233/2002 Z. z.

25) § 43h ods. 1 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no vaní a sta veb nom po riad ku (sta vebný zákon) v znení záko na č. 237/2000 Z. z.
26) § 43b ods. 2 záko na č. 50/1976 Zb. v zne ní záko na č. 237/2000 Z. z.
27) § 2 záko na Národ nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z. o vlast níctve by tov a ne by tových prie sto rov v znení zá ko na Ná rod nej rady

Slo ven skej re pub li ky č. 151/1995 Z. z.
28) § 43c záko na č. 50/1976 Zb. v znení zá ko na č. 237/2000 Z. z.
29) § 81c záko na č. 50/1976 Zb. v znení záko na č. 237/2000 Z. z.
30) § 6 ods. 1 písm. c) záko na Národ nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 162/1995 Z. z. o ka tas tri ne hnu te¾ ností a o zápi se vlast níckych a iných

práv k ne hnu te ¾nos tiam (ka tas tr ál ny zákon) v znení zá ko na č. 255/2001 Z. z.



1.2 Do ne hnu te¾ né ho ma jet ku pod ¾a bodu 1.1 písm. u) sa za hŕ ňa jú stav by ne uve de né v bode 1.1 písm. l) až t).
1.3 V ma jet ko vom pri zna ní sa uvá dza pri kaž dom dru hu ne hnu te¾ né ho ma jet ku pod ¾a bodu 1.1 

a) ná zov obce,31) ná zov ka tas trál ne ho úze mia,31) čís lo par ce ly, rok na do bud nu tia; pri stav bách uve de ných v pís -
me nách l) až u) aj uli ca, orien tač né čís lo ale bo sú pis né čís lo, ak bolo pri de le né,

b) ce na pri pa da jú ca na jed nu oso bu.

1.4 Pri jed not li vých dru hoch ne hnu te¾ né ho ma jet ku sa uvá dza jú tie to kódy:
01 orná pôda,
02 vi ni ca,
03 chme¾ ni ca,
04 tr va lý tráv ny po rast,
05 ovoc ný sad,
06 zá hra da, 
07 les ný po ze mok,
08 vod ná plo cha,
09 za sta va ná plo cha a ná dvo rie,
10 sta veb ný po ze mok,
11 iné po zem ky,
12 ro din ný dom,
13 by to vý dom,
 14 byt,
15 ne by to vý prie stor,
16 ga ráž,
17 bu do va pre ob chod a služ by,
18 prie my sel ná bu do va a sklad,
19 stav ba na in di vi du ál nu rek re á ciu,
20 ro zo sta va né stav by (ak sú za pí sa né v ka tas tri ne hnu te¾ nos tí),
21 iné stav by.

1.5 Ak sa v ma jet ko vom pri zna ní uvá dza viac ako je den ne hnu te¾ ný ma je tok toho is té ho dru hu, úda je pod ¾a bo dov 1.3
a 1.4 sa uve dú samo stat ne pri kaž dom ne hnu te¾ nom ma jet ku. Ak vlast ník na do bu dol jed nou kúp nou zmlu vou
viac dru hov ne hnu te¾ né ho ma jet ku ale bo viac ako je den ne hnu te¾ ný ma je tok toho is té ho dru hu, kto rých cena nie
je samo stat ne v tej to zmlu ve do hod nu tá, uvá dza sa v ma jet ko vom pri zna ní sú hrnná cena pod ¾a kúp nej zmlu vy tak -
to na do bud nu té ho ne hnu te¾ né ho ma jet ku len pri jed nom z nich.

2. Hnu te¾ ný ma je tok a ma jet ko vé prá va a iné ma jet ko vé hod no ty
2.1 V ma jet ko vom pri zna ní sa hnu te¾ ný ma je tok a ma jet ko vé prá va a iné ma jet ko vé hod no ty ne čle nia na dru hy.
2.2 V ma jet ko vom pri zna ní sa uvá dza pri hnu te¾ nom ma jet ku a pri ma jet ko vých prá vach a iných ma jet ko vých hod no -

tách pod ¾a bodu 2.1 len cena.
2.3 Do hnu te¾ né ho ma jet ku a ma jet ko vých práv a iných ma jet ko vých hod nôt pod ¾a bodu 2.1 sa za hŕ ňa jú naj mä pe ňaž -

né pros tried ky v ho to vos ti v slo ven skej mene a v cu dzej mene vrá ta ne vkla dov v ban kách a po boč kách za hra nič -
ných bánk v slo ven skej mene a v cu dzej mene a vkla dov v ban kách so síd lom v za hra ni čí v cu dzej mene, za ria de nie
do mác nos ti a iné ho prie sto ru ur če né ho na bý va nie, zbier ka zná mok, zbier ka ban ko viek, zbier ka min cí, stroj, prí -
stroj, za ria de nie, ume lec ké die lo s vý nim kou vlast né ho ume lec ké ho die la, cen ný pa pier,32) do prav né pros tried ky
(napr. osob né mo to ro vé vo zid lo, mo to cy kel, ná klad né mo to ro vé vo zid lo, �a hač, ná ves, prí ves, auto bus, loï, mo to ro -
vý čln, lie tad lo), po h¾a dáv ky a ma jet ko vé prá va a iné ma jet ko vé hod no ty.

3. Za ne hnu te¾ ný ma je tok, hnu te¾ ný ma je tok a ma jet ko vé prá va a iné ma jet ko vé hod no ty sa uvá dza jú tie to
sú hrnné úda je:

3.1 Cel ko vá cena ne hnu te¾ né ho ma jet ku na do bud nu té ho od 1. sep tem bra 1999 v slo ven ských ko ru nách.
3.2 Cel ko vá cena hnu te¾ né ho ma jet ku a ma jet ko vých práv a iných ma jet ko vých hod nôt v slo ven ských ko ru nách. 
3.3 Dá tum vy pl ne nia ma jet ko vé ho pri zna nia.
3.4 Pod pis fy zic kej oso by, kto rá po dá va ma jet ko vé pri zna nie; ak ma jet ko vé pri zna nie po dá va za fy zic kú oso bu zá kon ný 

zá stup ca, opat rov ník ale bo pes tún uve die svoj pod pis.
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31) Prílo ha k vy hláš ke Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 58/1993 Z. z., kto rou sa vy koná va zákon Slo ven skej národ nej rady
č. 317/1992 Zb. o dani z ne hnu te¾ ností v znení ne skorších pred pi sov.

32) Zá kon č. 566/2001 Z. z. o cenných pa pie rov a in ves tičných službách a o zme ne a do pl není nie ktorých záko nov (zákon o cenných pa pie -
roch).
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              VZOR      Príloha č. 2 
 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 233/2002 Z. z.
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234

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 2001 bolo v Bruseli prijaté
Rozhodnutie č. 2/2001 Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení
Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

Rozhodnutie č. 2/2001 nadobudlo platnos� dňom jeho prijatia, t. j. 22. februára 2001, a na základe článku 2 sa
uplatňuje od 1. januára 2001.

ROZHODNUTIE  ASOCIAČNEJ  RADY  č .  2/2001
MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

z 22. februára 2001,

ktorým sa mení Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód
administratívnej spolupráce

Asociačná rada,

berúc do úvahy Európsku dohodu zakladajúcu pri-
druženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou re-
publikou na druhej strane, podpísanú v Luxemburgu
4. októbra 1993, najmä článok 38 Protokolu 4,

vzh¾adom na to, že

1. niektoré technické zmeny vyžadujú, aby sa opra-
vili nezrovnalosti medzi rozličnými jazykovými vyhoto-
veniami textu,

2. sa musí zmeni� zoznam nedostatočného opraco-
vania alebo spracovania, aby sa zabezpečil presný
výklad pojmov a aby sa zoh¾adnila potreba zahrnú� do
zoznamu niektoré operácie, ktoré sa tam predtým
nenachádzali,

3. treba do 31. decembra 2001 predĺži� platnos�
ustanovení o dočasnom použití jednotných sadzieb
v prípadoch, keï vrátenie cla je zakázané alebo oslo-
bodenie od cla je povolené,

4. vznikla potreba poskytnú� systém účtovného de-
lenia pôvodných a nepôvodných materiálov pod¾a
oprávnenia colných orgánov,

5. sa musia prehodnoti� ustanovenia týkajúce sa
súm vyjadrených v eurách, aby sa spreh¾adnil postup
a umožnila sa väčšia stálos�, ak ide o úroveň súm
v národných menách,

6. je nevyhnutné zoh¾adni� nedostatočnú výrobu
niektorých materiálov v zainteresovaných krajinách,
mali by sa urobi� niektoré úpravy v zozname požiada-
viek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepô-
vodné materiály splni� na získanie štatútu pôvodu,

rozhodla takto:

Článok 1

Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné
výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení
takto:

1. Článok 1 písm. i) znie:
i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu

znížená o colnú hodnotu všetkých použitých mate-
riálov pôvodných v ostatných krajinách, uvede-
ných v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie
je známa alebo sa nedá zisti�, znížená o prvú pre-
ukázate¾nú cenu zaplatenú za materiály v Spolo-
čenstve alebo v Slovenskej republike,“.

2. Článok 7 vrátane nadpisu znie:

„Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Nasledujúce operácie sa považujú za nedostatoč-
né na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez oh¾adu
na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených
v článku 6:
a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého

stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,
b) delenie a zostavovanie zásielok,
c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, ole-

ja, farby alebo iných nánosov,
d) žehlenie alebo mang¾ovanie textilu,
e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,
f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie

a glazúrovanie obilnín a ryže,
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g) operácie farbenia cukru alebo formovania do ko-
ciek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok, lúpanie ovocia a zele-
niny a lúskanie orechov,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché re-
zanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie,
združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek,
demižónov, vriec, debien, škatú¾, upevnenie v kar-
tónoch alebo v doskách a iné jednoduché baliace
operácie,

l) pripájanie alebo odtlačenie značiek, štítkov, loga
a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich
obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,
n) jednoduché skladanie častí predmetov s cie¾om vy-

tvori� kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku
na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvede-
ných v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.

2. Všetky operácie uskutočnené na príslušnom vý-
robku v  Spoločenstve alebo v Slovenskej republike sa
posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie
alebo spracovanie uskutočnené na ňom považuje za
nedostatočné pod¾a odseku 1.“.

3. V článku 15 ods. 6 posledná veta znie: „Ustano-
venia tohto odseku sa budú uplatňova� do 31. decem-
bra 2001.“.

4. Za článok 20 sa vkladá článok 20a, ktorý vrátane
nadpisu znie:

„Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných
a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájom-
ne zamenite¾né, vzniknú značné náklady alebo mate-
riálové problémy, môžu colné orgány na základe pí-
somnej žiadosti príslušnej osoby povoli� používanie
metódy takzvaného „účtovného delenia“ na spravova-
nie takých zásob.

2. Metóda musí zabezpeči�, že v  určitom referenč-
nom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa
môžu považova� za „pôvodné“, bude rovnaké ako to,
ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieni� udelenie takého
povolenia podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na zá-
klade všeobecných účtovníckych princípov uplatňova-
ných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držite¾ takého povolenia môže požiada� o dôkaz
o pôvode, prípadne ak je to možné, vystavi� taký dôkaz
na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považova� za
pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držite¾ po-
skytne preh¾ad, ako boli množstvá výrobkov spravova-
né.

6. Colné orgány budú monitorova� používanie povo-
lenia a môžu ho kedyko¾vek odobra�, ak držite¾ toto
oprávnenie nesprávne použije alebo ak neplní iné pod-
mienky uvedené v tomto protokole.“.

5. V článku 22 ods. 1 prvej vete sa za slovo „vývozca“
vkladajú slová: „ïalej označeného „schválený vývozca“.

6. Článok 30 vrátane nadpisu znie:

„Článok 30 

Sumy vyjadrené v eurách

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21.1 písm. b)
a článku 26.3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované
v inej mene ako v eurách, sumy v národných menách
krajín uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú
sumám vyjadreným v eurách, ročne určí každá z prí-
slušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21.1
písm. b) alebo článku 26.3 s poukazom na menu,
v ktorej je vystavená faktúra pod¾a sumy určenej prí-
slušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v národnej mene sú ekvivalen-
tom tejto národnej meny voči euru pod¾a kurzu plat-
ného v prvý pracovný deň mesiaca októbra. Sumy sa
oznámia Európskej komisii do 15. októbra a použijú
sa od 1. januára nasledujúceho roka. Európska komi-
sia oznámi zodpovedajúce sumy všetkým príslušným
krajinám.

4. Krajina môže zaokrúhli� nahor alebo nadol sumy,
ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eu-
rách na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od
sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišova�
o viac ako 5 %. Krajina môže ponecha� nezmenené
sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadre-
ným v eurách, ak v čase ročnej úpravy pod¾a odseku
3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhle-
ním nahor nie sú vyššie o viac ako 15 %. Sumy ekvi-
valentov v národnej mene sa môžu ponecha� nezme-
nené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty
ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eurách preskúma Asociačný
výbor, ak o to požiada Spoločenstvo alebo Slovenská
republika. V prípade zmien po tomto preskúmaní Aso-
ciačný výbor posúdi potrebu zachova� rovnocenné
účinky týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnú�
aj o úprave súm vyjadrených v eurách.“.

7. V prílohe č. II položky HS 5309 až 5311 znejú:
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Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne platnos� dňom jeho
prijatia.

Rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2001.

Vyhotovené v Bruseli 22. februára 2001.

Za Asociačnú radu predsedníčka:
Anna Lindhová v. r.

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku č. 5.

„5309 až 5311 Tkaniny z iných rastlinných
textilných vlákien; tkanina
z papierových priadzí:

Obsahujúce gumové nite

Ostatné

Výroba z jednoduchých priadzí1)

Výroba z1)

— kokosových vlákien,
— jutových vlákien,
— prírodných vlákien,
— strižových syntetických
 alebo umelých vlákien
 nemykaných, nečesaných
 ani inak neupravených na
 spriadanie,
— chemických materiálov
 alebo textilnej vlákniny,
 alebo
— papiera,
alebo
potlač s najmenej dvomi
prípravnými alebo konečnými
operáciami (ako je pranie, bielenie,
mercerizácia, tepelné fixovanie,
počesávanie, kalandrovanie, postupy
na získanie odolnosti proti zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie, impregnácia,
sce¾ovanie a klkovanie), keï hodnota
nepotlačenej tkaniny nepresahuje
47,5 % ceny výrobku zo závodu“.
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