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Z Á K O N

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 304/1995 Z. z., zákona č. 251/2000 Z. z. a zákona
č. 430/2001 Z. z. sa mení takto:

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6

Sadzby dane

(1) Sadzby dane sa určujú takto:
a) tiché víno                                              0 Sk/hl,

b) šumivé víno s výnimkou šumivého
vína pod¾a písmena c)                        2 400 Sk/hl,

c) šumivé víno s obsahom alkoholu
nie viac ako 8,5 % objemu                 1 700 Sk/hl,

d) medziprodukty                                  2 400 Sk/hl.

(2) Ak bol medziprodukt vyrobený v tuzemsku a sú-
čet spotrebnej dane z liehu a dane pod¾a tohto zákona,
ktoré sa už uplatnili na lieh a víno použité na výrobu
medziproduktu, je nižší ako sadzba dane pripadajúca
na medziprodukt pod¾a odseku 1 písm. d), uplatní sa
na medziprodukt daň, ktorá je rozdielom medzi sadz-
bou dane pripadajúcou na medziprodukt a súčtom
daní pripadajúcich na lieh a víno, ktoré boli použité na
výrobu medziproduktu.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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391

Z Á K O N

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 340/1999 Z. z.
a zákona č. 250/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) pivom

1. alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenkla-
túry 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0, 5 %
objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladi-
ny,

2. alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenkla-
túry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 0, 5 %
objemu, ktorý je zmesou piva pod¾a bodu 1 a ne-
alkoholických nápojov,

b) mladinou roztok cukrov a ostatných látok získaný
z rôznych druhov sladov, cukru alebo nesladových
obilnín, povarený s chme¾om alebo inými chme¾o-
vými výrobkami,

c) stupňom Plato obsah extraktu pôvodnej mladiny
vypočítaný pod¾a ve¾kého Ballingovho vzorca1), vy-
jadrený v hmotnostných percentách,

d) vyskladnením predaj alebo iné fyzické vydanie piva
výrobcom v uzatvorených obaloch, pri ktorom do-
chádza k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu
správy; vyskladnením je aj výčap piva výrobcom,
ktorým sa rozumie predaj alebo iné fyzické vydanie
piva v otvorených nádobách na priamu spotrebu,
pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) STN 560186 Metóda skúšania piva.“.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a

Malý pivovar

(1) Malý pivovar je právnická osoba alebo fyzická

osoba, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo a spĺňa
tieto podmienky:
a) množstvo vyskladneného piva za kalendárny rok

nie je väčšie ako 200 000 hl,
b) na obchodnom imaní alebo na hlasovacích právach

tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby nemá
účas� iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo,

c) nevyrába pivo v licencii2a),
d) výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologic-

ky ani inak prepojené s výrobnými a prevádzkovými
priestormi inej právnickej osoby alebo fyzickej oso-
by, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo.

(2) Malý pivovar oznámi miestne príslušnému daňo-
vému úradu do 31. januára kalendárneho roka pred-
pokladané množstvo vyskladneného piva v hektolit-
roch za kalendárny rok a preukáže splnenie
podmienok pod¾a odseku 1.

(3) Malý pivovar, ktorý začne vyrába� pivo v priebe-
hu kalendárneho roka, oznámi miestne príslušnému
daňovému úradu do konca mesiaca, v ktorom začal
pivo vyrába�, predpokladané množstvo vyskladneného
piva v hektolitroch za kalendárny rok a preukáže spl-
nenie podmienok pod¾a odseku 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových

ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (patentový zákon).“.

3. V § 3 sa vypúš�ajú odseky 2 a 3. Súčasne sa
zrušuje označenie odseku 1.

4. § 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:

„§ 6

Sadzba dane

(1) Sadzby dane sa ustanovujú takto:
a) základná sadzba dane 30 Sk/stupeň Plato/hl,
b) znížená sadzba dane 23 Sk/stupeň Plato/hl.

(2) Znížená sadzba dane sa uplatní na pivo vysklad-
nené malým pivovarom, ktorý spĺňa podmienky pod¾a
§ 2a ods. 1.

(3) Znížená sadzba dane sa uplatní aj na dovezené
pivo vyrobené v malom pivovare v zahraničí, ak je
potvrdením vydaným správcom dane štátu pôvodu
piva preukázané, že pivo bolo vyrobené v malom pivo-
vare v zahraničí s ročnou výrobou nepresahujúcou
200 000 hl. Ak nie je pôvod piva z malého pivovaru
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v zahraničí preukázaný, uplatní sa pri dovoze piva
základná sadzba dane.

(4) Ak skutočné množstvo vyskladneného piva v ka-
lendárnom roku prevýši 200 000 hl alebo ak nie je
splnená niektorá z ïalších podmienok pod¾a § 2a
ods. 1, platite¾ je povinný tieto skutočnosti oznámi�
miestne príslušnému daňovému úradu do 15 dní od
ich vzniku a uplatni� základnú sadzbu dane na množ-
stvo piva vyskladneného v kalendárnom roku.

(5) Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce
zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti
pod¾a odseku 4, je platite¾ povinný poda� dodatočné
daňové priznanie14) v lehote na podanie daňového pri-
znania za zdaňovacie obdobie, v ktorom skutočnosti
pod¾a odseku 4 vznikli; v dodatočnom daňovom pri-
znaní14) vyznačí zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka,
a uvedie rozdiel dane, ktorý sa vypočíta ako súčin
množstva vyskladneného piva za zdaňovacie obdobie
a rozdielu medzi základnou sadzbou dane a zníženou
sadzbou dane. Z tohto rozdielu dane sa neuplatní
zvýšenie dane pod¾a § 15.

(6) Pivo vyrábané v licencii2a) sa vždy zdaňuje zá-
kladnou sadzbou dane.

(7) Na zlomky (desatinné miesta) stupňa Plato sa
neprihliada.

§ 7

Výpočet dane

(1) Daň sa vypočíta ako súčin množstva piva v hek-
tolitroch, koncentrácie piva v stupňoch Plato a prí-
slušnej sadzby dane.

(2) Platite¾ je povinný vypočíta� si daň sám. Daň
z dovezeného piva vypočíta správca dane.“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúš�a.

6. V § 9 ods. 2. písmená d) a e) znejú:
„d) množstvo piva vyjadrené v hektolitroch, koncentrá-

ciu piva vyjadrenú v stupňoch Plato, kód kombino-
vanej nomenklatúry,

  e) sadzbu dane a daň spolu; daň sa zaokrúhli na celé
koruny smerom nahor,“.

7. V § 9 ods. 5 sa vypúš�a druhá veta.

8. V § 9 sa vypúš�a odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7
až 9.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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392

Z Á K O N

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 59/1999 Z. z.,
zákona č. 341/1999 Z. z. a zákona č. 252/2000 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 písmeno g) znie:
„g) zúčtovania manka alebo škody na majetku16) s vý-

nimkou zúčtovania škody, ku ktorej došlo znehod-
notením liehu v dôsledku technickej alebo techno-
logickej poruchy pred vznikom daňovej povinnosti
pod¾a písmena a) a znehodnotený lieh bol preuká-
zate¾ne zneškodnený na podnet oprávneného orgá-
nu16a) pod doh¾adom správcu dane,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 19 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej repub-

liky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších pred-
pisov.“.

2. V § 11 ods. 3 sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami
„h), i) a m)“.

3. V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slová „potravinár-
skych“ vkladajú slová „výrobkov okrem vína23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z.

o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa dopĺňa
citáciou, ktorá znie:
„§ 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995
Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 13 odsek 2 znie:
„(2) Nárok na nákup liehu oslobodeného od dane

vzniká dňom určeným v povolení vydanom Daňovým
riadite¾stvom Slovenskej republiky.“.

 6. V § 14 odseky 1 a 2 znejú:
 „(1) Platite¾ má nárok na vrátenie zaplatenej dane

v prípadoch
a) preukázate¾ného použitia liehu nakúpeného za ce-

nu s daňou (ïalej len „zdanený lieh“) v rámci pod-
nikate¾skej činnosti na výrobu výrobku, ktorý je
predmetom dane,

b) preukázate¾ného vrátenia zdaneného liehu odbera-
te¾om z dôvodu nedodržania dohodnutých zmluv-
ných podmienok,

c) preukázate¾ného vrátenia zdaneného liehu komi-
sionárom,5)

d) zamietnutia žiadosti o výmaz z obchodného regis-
tra alebo z inej evidencie pri skončení podnikate¾-
skej činnosti, ak daňová povinnos� vznikla pod¾a
§ 9 písm. i) a m).

   (2) Platite¾ má nárok na vrátenie zaplatenej dane
pod¾a odseku 1 písm. a), b) a c), ak splnil tieto pod-
mienky:
a) prevzal zdanený lieh na sklad, 
b) zaplatil daň, ktorú žiada vráti�, 
c) má daňový doklad preukazujúci nákup zdaneného

liehu a doklad o zaplatení dane; v prípade pod¾a
odseku 1 písm. b) má aj dobropis a doklad o vrátení
dane odberate¾ovi; v prípade pod¾a odseku 1
písm. c) má aj preberací protokol.“.

 7. V § 14 ods. 4 sa slová „bezhotovostnej platbe
prostredníctvom banky“ nahrádzajú slovami „bezhoto-
vostnej platbe alebo hotovostnej platbe prostredníc-
tvom banky alebo pobočky zahraničnej banky26b) (ïalej
len „banka“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
„26b) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.“.

 8. V § 16 ods. 3 sa za slová „bezhotovostnej platbe“
vkladajú slová „alebo hotovostnej platbe“.

 9. V § 26 odsek 2 znie:
 „(2) Nárok na dovoz liehu oslobodeného od dane

vzniká dňom určeným v povolení vydanom Daňovým
riadite¾stvom Slovenskej republiky.“.

10. V § 27 ods. 4 sa za slová „bezhotovostnej platbe“
vkladajú slová „alebo hotovostnej platbe“.
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11. Slová „uskladnenie v colnom sklade“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
„uskladňovanie v colnom sklade“ v príslušnom tvare.

12. Slová „Ústredné daňové riadite¾stvo“ vo všetkých

tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
„Daňové riadite¾stvo“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003. 

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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393

Z Á K O N

z 20. júna 2002,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I.

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z. a zákona
č. 261/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
„d) farebné kovy alebo iný kovový odpad pochádzajúci

zo súčiastok a častí zariadení z ko¾ajových vedení,
zabezpečovacej a oznamovacej techniky, ko¾ajo-

vých vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky,
že z takýchto zariadení pochádzajú, vykupova� iba
od prevádzkovate¾ov dráh a podnikate¾ských sub-
jektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,

e) farebné kovy alebo iný kovový odpad pozostávajúci
z dopravných značiek a dopravných zariadení ale-
bo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupova� iba
od správcov pozemných komunikácií a podnikate¾-
ských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom
základe.“.

Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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394

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

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 12 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

výnos z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob
uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu.

Výnosom sa upravuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty na obaloch potravín
uvádzaných do obehu a spôsob jej výpočtu.

Výnos nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 14/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno
doň nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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