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Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa 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 ne skor ších pred pi sov 

a kto rým sa me nia a do pĺ ňa jú nie ktoré ïal šie zá ko ny 

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  správe 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., zá -
ko na č. 493/2001 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá -
ko na č. 233/2002 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z.,
zá ko na č. 526/2002 Z. z. a zá ko na č. 114/2003 Z. z.
sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Do te raj ší text § 1 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ ňa 
sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Pod ¾a toh to zá ko na sa po stu pu je, ak oso bit ný zá -
kon1) ne us ta no vu je inak.“.

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 1b sa ci tá cia „Zá -
kon č. 239/2001 Z. z. o spot reb nej dani z mi ne rál nych
ole jov“ na hrá dza ci tá ciou „Na prí klad zá kon č. 239/2001
Z. z. o spot reb nej dani z mi ne rál nych ole jov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov“.

3. V § 1a pís me no h) znie:
„h) da ňo vým exe kuč ným ko na ním ko na nie, v kto rom

správ ca dane z úrad nej moci vy má ha da ňo vý ne do -
pla tok, pe ňaž né pl ne nie ulo že né roz hod nu tím, exe -
kuč né ná kla dy a ho to vé vý dav ky (§ 90),“.

4. V § 3 ods.  9 sa slo vá „vy ko ná va jú ban ky a po is �ov -
ne“ na hrá dza slo va mi „vy ko ná va ban ka ale bo po boč ka
za hra nič nej ban ky (ïa lej len „ban ka“) a po is �ov ňa ale -
bo po boč ka za hra nič nej po is �ov ne a za is �ov ňa ale -
bo po boč ka za hra nič nej za is �ov ne (ïa lej len „po is �ov -
ňa“)“.

5. V § 3 ods. 12 sa slo vá „daň vy ru bi� a do da toč ne vy -
ru bi�“ na hrá dza jú slo va mi „vy ru bi� daň ale bo roz diel
dane“ a za tre tiu vetu sa vkla dá nová štvr tá veta, kto rá
znie: „Ak sa u da ňo vé ho sub jek tu vy ko ná va da ňo vá
kon tro la ale bo opa ko va ná da ňo vá kon tro la, do kon čí
da ňo vú kon tro lu ale bo opa ko va nú da ňo vú kon tro lu
ten správ ca dane, kto rý ju za čal (§ 15 ods. 13).“.

6. V § 6 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Účast ní -
ci da ňo vé ho ko na nia a tre tie oso by sú po vin né na po -
žia da nie správ cu dane pre u ká za� svo ju to tož nos� do -
kla dom to tož nos ti pre u ka zu jú cim meno, priez vis ko,
dá tum na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu.“.

7. § 6 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie: 
„(5) Prá va a po vin nos ti účast ní ka da ňo vé ho ko na nia

má aj ten, na koho pod ¾a toh to zá ko na pre šla za da ňo -
vé ho dlž ní ka po vin nos� ale bo na koho pre šli pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su14c) zá väz ky za da ňo vé ho dlž ní ka, ale -
bo od koho mož no pod ¾a toh to zá ko na vy ža do va�
pl ne nie za da ňo vé ho dlž ní ka (§ 73 ods. 7).“.

8. V § 9 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety: „Zá -
stup ca koná osob ne, ak z ob sa hu pl no mo cen stva ne vy -
plý va, že za zá stup cu môže ko na� aj iná oso ba; na ta ké -
to ko na nie ude lí zá stup ca inej oso be pl no mo cen stvo
s úrad ne osvedčeným pod pi som. Ko na nie inej oso by
v roz sa hu ude le né ho pl no mo cen stva sa po va žu je za ko -
na nie zá stup cu.“. 

9. V § 13 od se ky 10 a 11 zne jú:
„(10) Ak pri pad ne po sled ný deň le ho ty na so bo tu, ne -

de ¾u ale bo deň pra cov né ho po ko ja, po sled ným dňom
le ho ty je naj bliž ší na sle du jú ci pra cov ný deň.

(11) Le ho ta je za cho va ná, ak je v po sled ný deň le ho ty
vy ko na ný úkon u správ cu dane ale bo po da nie odo vzda -
né na poš to vú pre pra vu pros tred níc tvom poš to vé ho
podniku5b) (ïa lej len „poš ta“) ale bo pri ja té elek tro nic ký mi
pros tried ka mi a pod pí sa né za ru če ným elek tro nic kým
podpisom6aa) na ad re su elek tro nic kej po da te¾ ne spo loč nej 
pre da ňo vé úra dy ale bo na ad re su elek tro nic kej po da te¾ -
ne spo loč nej pre col né úra dy, ale bo na ad re su elek tro nic -
kej po da te¾ ne správ cu dane, kto rým je obec.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 5b a 6aa zne jú:
„ 5b) Zá kon č. 507/2001 Z. z. o poš to vých služ bách.
6aa) Zá kon č. 215/2002 Z. z. o elek tro nic kom pod pi se a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

10. V § 14 ods. 1 prvá veta znie: „Správ ca dane je
opráv ne ný na úče ly sprá vy daní vy ko ná va� miest ne zis -
�o va nie.“.

11. § 14 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
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„(8) Usta no ve nia o miest nom zis �o va ní sa vz�a hu jú
rov na ko aj na da ňo vé ria di te¾ stvo a col né ria di te¾ stvo
a ich za mest nan cov.“.

12. V § 14a ods. 1 pr vej vete sa slo vá „v da ňo vom ko -
na ní“ na hrá dza jú slo va mi „pri sprá ve daní“.

13. V § 14a ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Od -
vo la nie nemá od klad ný úči nok.“.

14. V § 14a ods. 11 sa slo vá „da ňo vé mu ria di te¾ stvu“
na hrá dza jú slo va mi „or gá nu naj bliž šie nad ria de né mu
správ co vi dane“.

15. V § 15 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo oso bit né -
ho zá ko na6ea)“ a tre tia veta znie: „Za da ňo vú kon tro lu sa
po va žu je aj kon tro la opráv ne nos ti vrá te nia dane ale bo
kon tro la na účel zis te nia opráv ne nos ti uplat ne né ho
nad mer né ho od po čtu pod ¾a oso bit né ho zá ko na.6eb)”.

16. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6ea sa vy púš �a.

17. V § 15 ods. 2 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „o ta komto po stu pe
je správ ca dane po vin ný vy ho to vi� pro to kol o ur če ní
dane pod ¾a po mô cok, pri čom sa po stu pu je pod ¾a od se -
kov 10 až 13 s vý nim kou od se ku 11 písm. g) a h);
v takom prí pa de správ ca dane uve die po môc ky, kto ré
po u žil.“.

18. V § 15 ods. 3 sa za slo vá „od se ku 2“ vkla dá čiar ka
a slo vá „ak o vy ko na nie da ňo vej kon tro ly po žia da jú or -
gá ny čin né v trest nom ko na ní ale bo“ a na kon ci sa pri -
pá ja táto veta: „Ak správ ca dane v prie be hu da ňo vej
kon tro ly zis tí sku toč nos ti od ô vod ňu jú ce vy ko na nie da -
ňo vej kon tro ly aj iné ho zda ňo va cie ho ob do bia ale bo
inej dane, kto ré ne bo li uve de né v ozná me ní o vý ko ne
da ňo vej kon tro ly pod ¾a od se ku 2, je správ ca dane
opráv ne ný roz ší ri� vý kon da ňo vej kon tro ly aj o iné zda -
ňo va cie ob do bie ale bo inú daň; túto sku toč nos� je
správ ca dane po vin ný pí som ne ozná mi� bez zby toč né -
ho od kla du kon tro lo va né mu da ňo vé mu sub jek tu.“.

19. V § 15 ods. 6 písm. d) sa za slo vo „zá zna mov“
vkla da jú slo vá „v pí som nej for me ale bo v tech nic kej
for me6ed)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6ed znie:
„6ed) § 31 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve v zne ní zá ko na

č. 562/2003 Z. z.“.

20. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 6ec sa ci tá cia
„Zá kon č. 366/1999 Z. z.“ na hrá dza ci tá ciou „Zá kon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov“.

21. V § 15 od sek 10 znie:
„(10) O vý sled ku zis te nia vy ho to ví za mest na nec

správ cu dane pro to kol o da ňo vej kon tro le, kto rý do ru čí
pod ¾a § 17 kon tro lo va né mu da ňo vé mu sub jek tu spo lu
s vý zvou na jeho vy jad re nie a pre ro ko va nie pro to ko lu
o da ňo vej kon tro le; vo vý zve určí dá tum pre ro ko va nia
pro to ko lu o da ňo vej kon tro le, pri čom pre ro ko va nie
pro to ko lu o da ňo vej kon tro le sa môže usku toč ni� až po
uply nu tí le ho ty na vy jad re nie kon tro lo va né ho da ňo vé -
ho sub jek tu k to mu to pro to ko lu. Kon tro lo va ný da ňo vý
sub jekt je opráv ne ný pí som ne sa vy jad ri� k pro to ko lu
o da ňo vej kon tro le naj ne skôr do ôs mich pra cov ných
dní odo dňa jeho do ru če nia. Ak sa da ňo vý sub jekt zo

zá važ ných dô vo dov v deň ur če ný vo vý zve ne mô že zú -
čast ni� pre ro ko va nia pro to ko lu o da ňo vej kon tro le, je
po vin ný si na ten to účel ur či� zá stup cu. Správ ca dane
je opráv ne ný na zá kla de pí som né ho vy jad re nia kon tro -
lo va né ho da ňo vé ho sub jek tu pro to kol o da ňo vej kon tro -
le op ra vi� ale bo vy ho to vi� do da tok k to mu to pro to ko lu
naj ne skôr v deň jeho pre ro ko va nia s kon tro lo va ným da -
ňo vým sub jek tom ale bo jeho zá stup com.“.

22. V § 15 ods. 11 pís me no f) znie:
„f) mies to vy ko ná va nia da ňo vej kon tro ly a dá tum za ča -

tia da ňo vej kon tro ly,“.

23. V § 15 od se ky 12 a 13 zne jú:
„(12) Po pre ro ko va ní pro to ko lu o da ňo vej kon tro le

pro to kol pod pi su je kon tro lo va ný da ňo vý sub jekt ale bo
jeho zá stup ca a za mest na nec správ cu dane. Od miet -
nu tie pod pi su kon tro lo va ným da ňo vým sub jek tom ale -
bo jeho zá stup com za mest na nec správ cu dane v pro to -
ko le za zna me ná spo lu s dô vo dom od miet nu tia, ak je
mu zná my. Jed no vy ho to ve nie pro to ko lu odo vzdá za -
mest na nec správ cu dane kon tro lo va né mu da ňo vé mu
sub jek tu ale bo jeho zá stup co vi. Deň pre ro ko va nia pro -
to ko lu je dňom jeho do ru če nia. Ak kon tro lo va ný da ňo -
vý sub jekt ale bo jeho zá stup ca od miet ne pro to kol o da -
ňo vej kon tro le pod pí sa� ale bo pre vzia� ale bo sa sám
ale bo jeho zá stup ca ne zú čast ní na pre ro ko va ní pro to -
ko lu o da ňo vej kon tro le v deň ur če ný vo vý zve, po va žu -
je sa za deň pre ro ko va nia a do ru če nia pro to ko lu o da -
ňo vej kon tro le deň, kto rý je ur če ný vo vý zve na
pre ro ko va nie toh to pro to ko lu.

(13) Da ňo vá kon tro la je ukon če ná dňom pre ro ko va -
nia pro to ko lu o da ňo vej kon tro le s kon tro lo va ným da -
ňo vým sub jek tom ale bo jeho zá stup com. Dňom na sle -
du jú cim po dni pre ro ko va nia pro to ko lu o da ňo vej
kon tro le sa za čí na vy ru bo va cie ko na nie (§ 44). Do ru če -
nie pro to ko lu o da ňo vej kon tro le sa po va žu je za úkon
sme ru jú ci k vy ru be niu dane ale bo roz die lu dane (§ 45
ods. 2).“.

24. V § 15 ods. 15 sa za slo vo „ale bo“ vkla da jú slo vá
„kon tro la na účel zis te nia opráv ne nos ti uplat ne né ho“. 

25. V § 15 ods. 17 sa za slo vo „čas ti“ vkla da jú slo vá
„a § 32, 34 a 41“.

26. V § 15a ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ale bo dňom vzni ku zá lož né ho prá va (§ 71); o stra te
účin nos ti pred bež né ho opat re nia musí správ ca dane
pí som ne upo ve do mi� da ňo vý sub jekt“.

27. V § 15b ods. 1 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „pod ¾a
§ 48 ods. 1“.

28. V § 15c sa vy púš �a prvá veta. 

29. V § 17 ods. 7 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak ta -
ké to oso by nie sú usta no ve né, po stu pu je sa pod ¾a od -
se ku 3.“.

30. V § 17 ods. 9 sa slo vá „(§ 31)“ na hrá dza jú slo va mi
„ale bo kto rú správ ca dane evi du je na zá kla de re gis trá -
cie z úrad nej moci (§ 31) ale bo pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na1b)“. 

31. V § 17 ods. 10 sa za slo vo „po vin nos ti“ vkla dá
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čiar ka a slo vá „kto rú správ ca dane evi du je na zá kla de
re gis trá cie z úrad nej moci“. 

32. V § 17 sa vy púš �a od sek 12 a vy púš �a sa po znám -
ka pod čia rou k od ka zu 7.

33. Za § 17 sa vkla dá § 17a, kto rý znie:

„§ 17a

Do ru čo va nie elek tro nic ký mi pros tried ka mi

(1) Správ ca dane je opráv ne ný do ru čo va� pí som nos ti
aj elek tro nic ký mi pros tried ka mi za pod mie nok pod ¾a
toh to zá ko na a oso bit né ho pred pi su.6aa) 

(2) Ak da ňo vý sub jekt chce, aby mu správ ca dane do -
ru čo val pí som nos ti elek tro nic ký mi pros tried ka mi, je
po vin ný elek tro nic ky správ co vi dane ozná mi� všet ky
úda je pot reb né na ta ké to do ru čo va nie, a to naj mä
meno a priez vis ko fy zic kej oso by, da ňo vé iden ti fi kač né
čís lo, jej tr va lý po byt ale bo mies to pod ni ka nia, ak je od -
liš né od tr va lé ho po by tu, ob chod né meno ale bo ná zov
práv nic kej oso by, da ňo vé iden ti fi kač né čís lo a jej síd lo.
Ta ké to ozná me nie musí by� po da né pod ¾a vzo ru uve rej -
ne né ho na in ter ne to vej strán ke da ňo vé ho ria di te¾ stva,
in ter ne to vej strán ke col né ho ria di te¾ stva a musí by�
pod pí sa né za ru če ným elek tro nic kým pod pi som.6aa) 

(3) Pí som nos� do ru čo va ná elek tro nic ký mi pros tried -
ka mi sa po va žu je za do ru če nú v deň, keï správ ca dane
pri jme po tvr de nie od da ňo vé ho sub jek tu o jej pre vza tí
pod pí sa né za ru če ným elek tro nic kým pod pi som.6aa) Ta -
ké to do ru če nie sa po va žu je za do ru če nie do vlast ných
rúk.

(4) Ak da ňo vý sub jekt ne po tvr dí pri ja tie pí som nos ti
pod ¾a od se ku 3 do troch pra cov ných dní odo dňa odo -
sla nia pí som nos ti elek tro nic ký mi pros tried ka mi, pí -
som nos� sa po va žu je za ne do ru če nú. V ta kom prí pa de
správ ca dane do ru čí pí som nos� da ňo vé mu sub jek tu na 
ad re su na do ru čo va nie po štou (§ 17).“.

34. V § 19 ods. 2 sa v tre tej vete vy púš �a jú slo vá „ale -
bo síd la“.

35. V § 20 ods. 2 sa za slo vá „pod ¾a § 38“ vkla da jú
slo vá „a pl nia re gis trač nú a ozna mo va ciu po vin nos�
pod ¾a § 31“. 

36. V § 20 od sek 4 znie: 
„(4) Po da nie uro be né te le gra fic ky, te le fa xom, ïa le ko -

pi som ale bo elek tro nic ký mi pros tried ka mi, ak nie je
pod pí sa né za ru če ným elek tro nic kým pod pi som,6aa) tre -
ba do ru či� aj v pí som nej for me, a to do pia tich pra cov -
ných dní od jeho odo sla nia, inak sa ne po va žu je za do -
ru če né.“. 

37. V § 20 sa za od sek 6 vkla da jú nové od se ky 7 a 8,
kto ré zne jú:

„(7) Po da nie uro be né elek tro nic ký mi pros tried ka mi
pod pí sa né za ru če ným elek tro nic kým pod pi som6aa) sa
pri jí ma na ad re su elek tro nic kej po da te¾ ne správ cu
dane. Ad re su elek tro nic kej po da te¾ ne zve rej ní správ ca
dane na mies te ob vyk lom na ozna mo va nie in for má cií. 

(8) Na po da nia da ňo vých sub jek tov uro be né elek tro -
nic ký mi pros tried ka mi, ad re so va né správ co vi dane, sa
pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia § 17a.“.

Do te raj šie od se ky 7 a 8 sa ozna ču jú ako od se ky 9
a 10.

38. V § 23 od sek 5 znie:
„(5) Za po ru še nie da ňo vé ho ta jom stva sa ne po va žu je

ozná me nie ale bo sprí stup ne nie da ňo vé ho ta jom stva 
a) iné mu správ co vi dane ale bo iné mu za mest nan co vi

toho is té ho správ cu dane na úče ly sprá vy daní,
b) or gá nom prí sluš ným pod ¾a toh to zá ko na roz ho do va� 

o op rav ných pros tried koch na úče ly roz ho do va nia
o op rav ných pros tried koch,

c) da ňo vé mu ria di te¾ stvu na úče ly pl ne nia úloh pod ¾a
toh to zá ko na ale bo oso bit ných pred pi sov,7aa)

d) col ným or gá nom na úče ly pl ne nia úloh pod ¾a toh to
zá ko na ale bo oso bit né ho zá ko na,7b)

e) pro ku ra tú re, or gá nom čin ným v trest nom ko na ní,
služ be kri mi nál nej a fi nanč nej po lí cie Po li caj né ho
zbo ru na zá kla de oso bit ných pred pi sov,8)

f) or gá nom opráv ne ným vy ko ná va� kon tro lu čin nos ti
správ cu dane ale bo jeho nad ria de né ho or gá nu ale bo 
od vo la cie ho or gá nu pod ¾a oso bit né ho zá ko na7a) na
úče ly kon tro ly a v sú vis los ti s uplat ňo va ním ich pô -
sob nos ti,

g) súdu na úče ly súd ne ho ko na nia,7c)
h) mi nis ter stvu na úče ly pl ne nia jeho úloh v ob las ti

daní pod ¾a toh to zá ko na ale bo oso bit né ho zá ko -
na,7ab)

i) da ňo vé mu ria di te¾ stvu, col né mu ria di te¾ stvu a mi -
nis ter stvu, ak sa pos ky tu je zoz nam da ňo vých dlž ní -
kov so sku toč nou výš kou da ňo vé ho ne do plat ku,

j) vlá de Slo ven skej re pub li ky v sú vis los ti s pred kla da -
ním in for má cie o da ňo vých ne do plat koch,

k) práv nic kej oso be zria de nej mi nis ter stvom na spra -
co va nie in for má cií po mo cou vý po čto vej tech ni ky,

l) so ciál nej po is �ov ni, zdra vot nej po is �ov ni11d) a Ná rod -
né mu úra du prá ce o sku toč nos tiach, kto ré sú vi sia
s pl ne ním ich úloh,

m) kraj ským úra dom a ob vod ným úra dom vo ve ciach
pos ky to va nia dáv ky so ciál nej po mo ci, pe ňaž ných
prí spev kov na kom pen zá ciu so ciál nych dô sled kov
�až ké ho zdra vot né ho pos tih nu tia a štát nych so ciál -
nych dá vok,

n) nad ria de né mu or gá nu správ cu dane a mi nis ter -
stvu v roz sa hu a na úče ly pod ¾a me dzi ná rod ných
zmlúv,8e)

o) práv nic kej oso be ale bo fy zic kej oso be, kto rej sa do -
ru ču je roz hod nu tie o za ča tí da ňo vé ho exe kuč né ho
ko na nia v roz sa hu pod ¾a § 75 ods.  2,

p) Mi nis ter stvu pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -
ky na úče ly spra co va nia úda jov o vrá te nej spot reb -
nej dani z uh ¾o vo dí ko vých pa lív a ma zív pod ¾a oso -
bit né ho zá ko na8f) a na úče ly pl ne nia úloh pod ¾a
oso bit né ho pred pi su o vý ro be a uvá dza ní lie hu na
trh,8fa)

r) Úra du pre štát nu po moc na úče ly po su dzo va nia,
hod no te nia, schva ¾o va nia štát nej po mo ci, kon tro lu
jej pos kyt nu tia a evi den ciu štát nej po mo ci,8g)

s) Šta tis tic ké mu úra du Slo ven skej re pub li ky na úče ly
ve de nia šta tis tic kých re gis trov a štát nych šta tis tic -
kých zis �o va ní pod ¾a oso bit né ho zá ko na,8h)

t) kraj ským úra dom ale bo ob vod ným úra dom na úče ly
pod ¾a oso bit né ho zá ko na,8i)

u) Mi nis ter stvu vnút ra Slo ven skej re pub li ky ale bo
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kraj ské mu úra du a ob vod né mu úra du na úče ly  po -
d¾a oso bit né ho zá ko na,8j)

v) prí sluš né mu úra du iné ho štá tu, kto rý je opráv ne ný
usku toč ňo va� vzá jom nú me dzi ná rod nú spo lu prá cu
vo ve ciach daní pod ¾a me dzi ná rod ných zmlúv,

w) no tá ro vi pri zá pi se sku toč nos tí do No tár ske ho cen -
trál ne ho re gis tra zá lož ných práv,8h)

x) mi nis ter stvu, da ňo vé mu ria di te¾ stvu a col né mu ria -
di te¾ stvu na úče ly za po čí ta nia da ňo vých po h¾a dá vok 
(§ 63a),

y) tre tej oso be, kto rej bola po stú pe ná da ňo vá po h¾a -
dáv ka (§ 65b) ale bo kto rá za stu pu je správ cu dane
v kon kurz nom ko na ní (§ 95 ods. 9), 

z) zá stup co vi spl no moc ne né mu na za stu po va nie mi -
nis ter stva, da ňo vé ho ria di te¾ stva, col né ho ria di te¾ -
stva ale bo správ cu dane v ko na ní pred sú dom,

za) súd ne mu exe kú to ro vi na úče ly pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.8k)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 7aa, 7ab, 7b, 7c, 8f, 
8fa a 8k zne jú:
„7aa) Na prí klad zá kon č. 150/2001 Z. z. v zne ní zá ko na

č. 182/2002 Z. z., zá kon č. 152/1998 Z. z. o s�až nos tiach
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

7ab) Na prí klad zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá -
dy a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

7b) Na prí klad zá kon č. 238/2001 Z. z. Col ný zá kon v zne ní
ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 240/2001 Z. z. v zne ní
ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 239/2001 Z. z. v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

7c) Na prí klad Ob čian sky súd ny po ria dok, zá kon č. 328/1991
Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 8 zá ko na č. 65/2001
Z. z. o sprá ve a vy má ha ní súd nych po h¾a dá vok.

8f) Zá kon č. 239/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8fa) Zá kon č. 467/2002 Z. z. o vý ro be a uvá dza ní lie hu na trh

v zne ní zá ko na č. 211/2003 Z. z.
8k) § 34 ods. 11 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 233/1995 Z. z. v zne ní zá ko na č. 32/2002 Z. z.“.

39. V § 23 od sek 6 znie:

„(6) Za po ru še nie da ňo vé ho ta jom stva sa ne po va žu je
a) ozná me nie ale bo sprí stup ne nie da ňo vé ho ta jom stva

s pí som ným sú hla som toho da ňo vé ho sub jek tu, kto ré -
ho sa da ňo vé ta jom stvo týka,

b) zve rej ne nie zo zna mu da ňo vých dlž ní kov pod ¾a
§ 23b, 

c) zve rej ne nie zo zna mu da ňo vých sub jek tov, kto rým
bol po vo le ný od klad pla te nia dane ale bo po vo le né
pla te nie dane v splát kach, ale bo zo zna mu da ňo vých 
dlž ní kov, kto rým bol po vo le ný od klad pla te nia da ňo -
vé ho ne do plat ku ale bo po vo le né pla te nie da ňo vé ho
ne do plat ku v splát kach (§ 59),

d) zve rej ne nie zo zna mu da ňo vých dlž ní kov, kto rým bol 
cel kom ale bo sčas ti od pus te ný da ňo vý ne do pla tok
(§ 64),

e) zve rej ne nie zo zna mu da ňo vých dlž ní kov, kto rým
boli pos kyt nu té ú¾a vy pod ¾a § 103,

f) zve rej ne nie úda jov o spá cha ní da ňo vé ho trest né ho
činu, o kto rom bolo prá vo plat ne roz hod nu té a od sú -
de nie ne bo lo za hla de né,

g) ozná me nie správ cu dane o re gis trá cii da ňo vé ho
sub jek tu pod ¾a § 31 ods. 17,

h) ozná me nie úda jov pod ¾a § 23b ods. 16 ale bo § 59
ods. 14 a 15 ale bo pod ¾a § 103 ods. 8.“.

40. V § 23 od se ky 7 a 8 sa vy púš �a jú.

41. V § 23a sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

 „(2) Na úče ly pod ¾a § 23 ods. 5 písm. e), f) a g) je
opráv ne ný ozná mi� da ňo vé ta jom stvo aj bý va lý za mest -
na nec správ cu dane.“. 

Do te raj ší od sek 2 sa ozna ču je ako od sek 3.

42. § 23b vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 23b

Pos ky to va nie úda jov

(1) Správ ca dane, kto rým je da ňo vý úrad a col ný
úrad, pí som ne ozna mu je do kon ca feb ru ára bež né ho
roka da ňo vé mu dlž ní ko vi, kto rý má da ňo vý ne do pla -
tok, u kto ré ho ne bo lo pre ml ča né prá vo vy bra� a vy má -
ha� da ňo vý ne do pla tok (§ 69) a kto ré ho výš ka pre siah la 
u fy zic kej oso by 500 000 Sk a u práv nic kej oso by
5 000 000 Sk, výš ku jeho da ňo vé ho ne do plat ku pod ¾a
sta vu k 31. de cem bru pred chá dza jú ce ho roka v čle ne ní 
pod ¾a jed not li vých dru hov daní. V ozná me ní správ ca
dane, kto rým je da ňo vý úrad a col ný úrad, určí da ňo vé -
mu sub jek tu le ho tu na vy jad re nie, pri čom táto le ho ta
ne smie by� krat šia ako osem dní odo dňa do ru če nia
ozná me nia. 

(2) Da ňo vé ria di te¾ stvo a col né ria di te¾ stvo na zá kla -
de po stu pu pod ¾a od se ku 1 vy pra cu jú zo zna my da ňo -
vých dlž ní kov na úče ly ich zve rej ne nia; v dru hom pol -
roku bež né ho roka zve rej ní da ňo vé ria di te¾ stvo a col né
ria di te¾ stvo prí sluš ný zoz nam da ňo vých dlž ní kov.

(3) V zo zna moch, kto ré da ňo vé ria di te¾ stvo a col né
ria di te¾ stvo zve rej ňu jú pod ¾a od se ku 2, sa uve die
a) meno a priez vis ko fy zic kej oso by, jej tr va lý po byt ale -

bo mies to pod ni ka nia, ak je od liš né od tr va lé ho po -
by tu, 

b) ob chod né meno ale bo ná zov práv nic kej oso by a jej
síd lo,

c) výš ku da ňo vé ho ne do plat ku pod ¾a jed not li vých dru -
hov daní.

(4) Správ ca dane, kto rým je da ňo vý úrad a col ný
úrad, na žia dos� da ňo vé ho sub jek tu ozná mi výš ku jeho 
da ňo vé ho pre plat ku, u kto ré ho ná rok na vrá te nie ne -
za ni kol (§ 63), ale bo výš ku jeho da ňo vé ho ne do plat ku,
u kto ré ho ne bo lo pre ml ča né prá vo vy bra� a vy má ha�
da ňo vý ne do pla tok (§ 69) pod ¾a sta vu k 31. de cem bru
pred chá dza jú ce ho roka v čle ne ní pod ¾a jed not li vých
dru hov daní.

(5) Správ ca dane, kto rým je obec, môže zve rej ni�  zo -
znam da ňo vých dlž ní kov, u kto rých evi du je pod ¾a sta -
vu k 31. de cem bru pred chá dza jú ce ho roka da ňo vý ne -
do pla tok, kto rý pre sia hol u fy zic kej oso by 5 000 Sk
a u práv nic kej oso by 50 000 Sk; v zo zna me môže
uvies� len úda je pod ¾a od se ku 3. Ak správ ca dane, kto -
rým je obec, zve rej ní zoz nam da ňo vých dlž ní kov pod ¾a
pr vej vety, vz�a hu jú sa na toh to správ cu dane usta no -
ve nia od se kov 1 až 4 rov na ko.

(6) Da ňo vé ria di te¾ stvo a col né ria di te¾ stvo zve rej ňu -
jú zo zna my da ňo vých sub jek tov, kto rým bol po vo le ný
od klad pla te nia dane ale bo po vo le né pla te nie dane
v splát kach (§ 59) pre sa hu jú ce u fy zic kej oso by
1 000 000 Sk a u práv nic kej oso by 10 000 000 Sk; na
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ten to účel da ňo vé úra dy a col né úra dy za sie la jú da ňo -
vé mu ria di te¾ stvu a col né mu ria di te¾ stvu do pia tich
pra cov ných dní od vy da nia roz hod nu tia o po vo le ní od -
kla du pla te nia dane ale bo o po vo le ní pla te nia dane
v splát kach kó piu toh to roz hod nu tia. Prí sluš né zo zna -
my sa zve rej ňu jú a do pĺ ňa jú do de sia tich pra cov ných
dní odo dňa do ru če nia kó pií roz hod nu tí.

  (7) V zo zna moch, kto ré da ňo vé ria di te¾ stvo a col né
ria di te¾ stvo zve rej ňu jú pod ¾a od se ku 6, sa uve die 
a) meno a priez vis ko fy zic kej oso by, jej tr va lý po byt ale -

bo mies to pod ni ka nia, ak je od liš né od tr va lé ho po -
by tu, 

b) ob chod né meno ale bo ná zov práv nic kej oso by a jej
síd lo,

c) druh dane, u kto rej bol po vo le ný od klad pla te nia
dane ale bo po vo le né pla te nie dane v splát kach,

d) výš ka po vo le né ho od kla du pla te nia dane ale bo po vo -
le né ho pla te nia dane v splát kach,

e) pô vod ná le ho ta splat nos ti dane a le ho ta splat nos ti
dane vy plý va jú ca z po vo le né ho od kla du pla te nia
dane ale bo pla te nia dane v splát kach, 

f) ná zov a síd lo da ňo vé ho úra du ale bo col né ho úra du,
kto rý po vo lil od klad pla te nia dane ale bo pla te nie
dane v splát kach,

g) in for má cia o tom, či bola daň za pla te ná, dá tum za -
pla te nia dane a výš ka za pla te nej dane.

(8) In for má ciu pod ¾a od se ku 7 písm. g) da ňo vé ria di -
te¾ stvo a col né ria di te¾ stvo prie bež ne do pĺ ňa na zá kla -
de ozná me nia da ňo vé ho úra du a col né ho úra du; na tie -
to úče ly je da ňo vý úrad a col ný úrad po vin ný tie to
in for má cie bez od klad ne pos ky to va�.

  (9) Správ ca dane, kto rým je obec, môže zve rej ni� do
de sia tich pra cov ných dní od vy da nia roz hod nu tia o po -
vo le ní od kla du pla te nia dane ale bo roz hod nu tia o po vo -
le ní pla te nia dane v splát kach zoz nam tých da ňo vých
sub jek tov, u kto rých suma po vo le né ho od kla du pla te -
nia dane ale bo suma po vo le né ho pla te nia dane v splát -
kach pre sa hu je u fy zic kej oso by 5 000 Sk a u práv nic -
kej oso by 50 000 Sk. V zo zna me môže uvies� len úda je
pod ¾a od se ku 7.

(10) Usta no ve nia od se kov 6 až 9 sa vz�a hu jú aj na
zve rej ňo va nie zo zna mov da ňo vých dlž ní kov, kto rým
bol po vo le ný od klad pla te nia da ňo vé ho ne do plat ku ale -
bo po vo le né pla te nie da ňo vé ho ne do plat ku v splát -
kach.

(11) Da ňo vé ria di te¾ stvo a col né ria di te¾ stvo zve rej -
ňu jú v dru hom pol roku bež né ho roka zo zna my da ňo -
vých dlž ní kov, kto rým bola po vo le ná ú¾a va pod ¾a § 103, 
u kto rých cel ko vá suma po vo le nej ú¾a vy pre sa hu je za
ka len dár ny rok pred chá dza jú ci roku, v kto rom sa budú
zo zna my zve rej ňo va�, u fy zic kej oso by 500 000 Sk
a u práv nic kej oso by 5 000 000 Sk; na tie to úče ly da ňo -
vé úra dy, col né úra dy a mi nis ter stvo za sie la jú bez od -
klad ne da ňo vé mu ria di te¾ stvu a col né mu ria di te¾ stvu
ozná me nie o po vo le ní ú¾a vy pod ¾a § 103. 

(12) V zo zna moch, kto ré da ňo vé ria di te¾ stvo a col né
ria di te¾ stvo zve rej ňu jú pod ¾a od se ku 11, sa uve die 
a) meno a priez vis ko fy zic kej oso by, jej tr va lý po byt ale -

bo mies to pod ni ka nia, ak je od liš né od tr va lé ho po -
by tu, 

b) ob chod né meno ale bo ná zov práv nic kej oso by a jej
síd lo,

c) výš ka po vo le nej ú¾a vy pod ¾a § 103, 
d) ná zov a síd lo štát ne ho or gá nu, kto rý ú¾a vu po vo lil.

(13) Da ňo vé ria di te¾ stvo zve rej ňu je v dru hom pol -
roku bež né ho roka zoz nam da ňo vých dlž ní kov, kto rým
bol da ňo vý ne do pla tok cel kom ale bo sčas ti od pus te ný
pod ¾a § 64, a to pod ¾a sta vu k 31. de cem bru ka len dár -
ne ho roka pred chá dza jú ce ho roku, v kto rom sa má
zoz nam zve rej ni�; na ten úče l da ňo vý úrad vy pra cu je
zoznam da ňo vých dlž ní kov, kto rým bol da ňo vý ne do -
pla tok cel kom ale bo sčas ti od pus te ný pod ¾a § 64, a za -
šle ho da ňo vé mu ria di te¾ stvu. 

(14) V zo zna me, kto rý da ňo vé ria di te¾ stvo zve rej ňu je
pod ¾a od se ku 13, sa uve die 
a) meno a priez vis ko fy zic kej oso by, jej tr va lý po byt ale -

bo mies to pod ni ka nia, ak je od liš né od tr va lé ho po -
by tu, 

b) ob chod né meno ale bo ná zov práv nic kej oso by a jej
síd lo,

c) druh dane, z kto rej bol da ňo vý ne do pla tok od pus te -
ný, 

d) výš ka od pus te né ho da ňo vé ho ne do plat ku, 
e) ná zov a síd lo da ňo vé ho úra du, kto rý da ňo vý ne do -

pla tok od pus til. 

(15) Správ ca dane, kto rým je obec, môže pri me ra ne
po stu po va� pod ¾a od se ku 13; v zo zna me môže uvies�
len úda je uve de né v od se ku 14.

 (16) Správ ca dane na žia dos� fy zic kej oso by ale bo
práv nic kej oso by ozná mi o inom da ňo vom sub jek te
úda je pod ¾a od se ku 3 písm. a) až c) aj vte dy, ak da ňo vý
ne do pla tok ne pre siah ne výš ku pod ¾a od se ku 1.

(17) Zo zna my pod ¾a od se kov 3, 7, 9, 10, 12, 14 a 15 sa 
zve rej ňu jú na in ter ne to vej strán ke da ňo vé ho ria di te¾ -
stva, na in ter ne to vej strán ke col né ho ria di te¾ stva a ob -
vyk lým spô so bom ale bo na mies te ob vyk lom na ozna -
mo va nie in for má cií da ňo vým sub jek tom da ňo vým
ria di te¾ stvom, col ným ria di te¾ stvom ale bo správ com
dane.“.

43. V § 24 ods.  5 sa slo vá „ve dú ci za mest na nec or gá -
nu naj bliž šie nad ria de né ho správ co vi dane“ na hrá dza -
jú slo va mi „jeho naj bliž šie nad ria de ný ve dú ci za mest -
na nec“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta: „Pri ná miet ke
za u ja tos ti ve dú ce ho za mest nan ca správ cu dane, kto rý
nemá nad ria de né ho ve dú ce ho za mest nan ca, roz hod ne
o vy lú če ní or gán naj bliž šie nad ria de ný správ co vi
dane.“.

44. V § 25 ods. 1 písm. a) sa za slo vom „roz hod nu té“
vy púš �a čiar ka a slo vá „ak to zá kon pri púš �a“.

45. V § 25 ods. 1 pís me no f) znie:
„f) od pa dol dô vod ko na nia,“.

46. V § 25 ods. 3 sa slo vá „písm. b)“ na hrá dza jú slo -
va mi „písm. a) a b)“.

47. V § 25a ods. 1 sa za slo vá „ko na nie o pred bež nej
otáz ke (§ 26)“ vkla dá čiar ka a slo vá „ko na nie o inej sku -
toč nos ti roz ho du jú cej na vy da nie roz hod nu tia“. 

48. V § 25a ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak
nie je ukon če né ko na nie o pred bež nej otáz ke ale bo ko -
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na nie o inej sku toč nos ti roz ho du jú cej na vy da nie roz -
hod nu tia, môže správ ca dane túto le ho tu pri me ra ne
pre dĺ ži�, naj dlh šie však na čas, kým sa roz hod ne
o pred bež nej otáz ke ale bo o inej sku toč nos ti roz ho du -
jú cej na vy da nie roz hod nu tia.“.

49. § 28 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Ak da ňo vý sub jekt ne uh ra dí ná kla dy da ňo vé ho

ko na nia pod ¾a od se ku 4, správ ca dane je opráv ne ný ich 
vy má ha� v da ňo vom exe kuč nom ko na ní.“. 

50. V § 30 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) meno, priez vis ko, tr va lý po byt a rod né čís lo fy zic kej

oso by, o kto rej prá vach a po vin nos tiach sa roz ho do -
va lo, ale bo ob chod né meno ale bo ná zov, iden ti fi kač -
né čís lo or ga ni zá cie a síd lo práv nic kej oso by, o kto -
rej prá vach a po vin nos tiach sa roz ho do va lo,“.

51. V § 30 ods. 2 pís me no f) znie:
„f) vlast no ruč ný pod pis po ve re né ho za mest nan ca da ňo -

vé ho ria di te¾ stva, col né ho ria di te¾ stva ale bo správ cu
dane s uve de ním jeho mena, priez vis ka a funk cie
a od tla čok úrad nej pe čiat ky; ak sa roz hod nu tie do ru -
ču je elek tro nic ký mi pros tried ka mi, vlast no ruč ný
pod pis a od tla čok úrad nej pe čiat ky sa na hrá dza za -
ru če ným elek tro nic kým pod pi som.6aa)“.

52. V § 30 ods. 6 sa vy púš �a dru há veta. 

53. V § 30a ods. 5 sa vy púš �a dru há veta.

54. V § 31 ods. 11 sa za prvú vetu vkladá nová dru há
a tre tia veta, kto ré zne jú: „Da ňo vým iden ti fi kač ným
čís lom, ak ide o fy zic kú oso bu, je jej rod né čís lo ale bo
iný iden ti fi ká tor ur če ný správ com dane. Da ňo vé iden ti -
fi kač né čís lo, kto ré ob sa hu je rod né čís lo, sa za ka zu je
zve rej ňo va�.“.

55. V § 31 ods. 13 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety:
„O vy ko na ní zmien sku toč nos tí, kto ré sú za pí sa né
v osved če ní o re gis trá cii ale bo o zru še ní re gis trá cie,
správ ca dane za šle da ňo vé mu sub jek tu ozná me nie.
Da ňo vý sub jekt je po vin ný na účel vy zna če nia vy ko na -
ných zmien pred lo ži� správ co vi dane osved če nie o re -
gis trá cii do 15 dní od do ru če nia ozná me nia.“.

56. V § 31 odsek 14 znie:
„(14) Da ňo vé ria di te¾ stvo a col né ria di te¾ stvo vedú

cen trál nu evi den ciu za re gis tro va ných a ne za re gis tro -
va ných da ňo vých sub jek tov. Tie to evi den cie slú žia da -
ňo vým a col ným or gá nom na úče ly zda ne nia a ok rem
opráv ne ných za mest nan cov tých to or gá nov ne mô že do
nej nik to na zrie� ani z nej pos ky to va� aké ko¾ vek in for -
má cie, pri čom nie sú dotk nu té usta no ve nia § 23 ods. 4
a ods. 5 písm. l) a n). Do tých to evi den cií však môže na -
zrie� opráv ne ný za mest na nec so ciál nej po is �ov ne,
zdra vot nej po is �ov ne a Ná rod né ho úra du prá ce v sú -
vis los ti s pl ne ním ich úloh.“.

57. V § 31 sa vy púš �a od sek 17.

Do te raj ší od sek 18 sa ozna ču je ako od sek 17.

58. V § 32 od sek 2 znie: 

„(2) Štát ne kon trol né or gá ny sú po vin né ozna mo va�
správ com dane vý sled ky kon trol, ak z tých to vý sled kov
vy plý va, že do šlo ale bo moh lo dôjs� k ne pl ne niu da ňo -
vej po vin nos ti.“.

59. V § 32 ods. 14 sa za slo vá „zá kla de môže“ vkla da -
jú slo vá „to mu to da ňo vé mu sub jek tu“ a za slo vá „stá la
pre vádz ka reň“ vkla da jú slo vá „ale bo da ňo vá po vin nos�
za mest nan cov toh to da ňo vé ho sub jek tu ale bo osôb pre
neho pra cu jú cich na úze mí Slo ven skej re pub li ky“.

60. V § 34 ods. 4 sa za slo vo „ne spl ni li“ vkla da jú slo vá 
„re gis trač nú ale bo“.

61. § 35 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 35

Správ ne de lik ty

(1) Správ ca dane ulo ží da ňo vé mu sub jek tu po ku tu
v su me rov na jú cej sa sú či nu troj ná sob ku zá klad nej
úro ko vej sadz by Ná rod nej ban ky Slo ven ska a 
a) klad né ho roz die lu me dzi da ňou uve de nou v da ňo -

vom pri zna ní a da ňou zis te nou správ com dane,
b) dane ur če nej do ho dou me dzi da ňo vým sub jek tom

a správ com dane (§ 29 ods. 5) ale bo
c) dane ur če nej správ com dane pod ¾a po mô cok (§ 29

ods. 6). 

(2) Pri uk la da ní po ku ty pod ¾a od se ku 1 sa uplat ňu je
zá klad ná úro ko vá sadz ba Ná rod nej ban ky Slo ven ska
plat ná v deň vy da nia roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty.

(3) Ak da ňo vý sub jekt podá do da toč né da ňo vé pri -
zna nie z roz die lu me dzi da ňou uve de nou v da ňo vom
pri zna ní a vyš šou da ňou uve de nou da ňo vým sub jek -
tom v do da toč nom da ňo vom pri zna ní, správ ca dane
ulo ží po ku tu pod ¾a od se ku 1 v po lo vič nej výš ke.

(4) Ak da ňo vý sub jekt podá da ňo vé pri zna nie po le -
ho te usta no ve nej oso bit ným zá ko nom11ab) ale bo po le -
ho te ur če nej správ com dane vo vý zve správ cu dane,
správ ca dane mu ulo ží po ku tu vo výš ke
a) 0,2 % z dane uve de nej v da ňo vom pri zna ní za kaž dý

deň omeš ka nia, naj viac však do výš ky 10 % z dane
uve de nej v da ňo vom pri zna ní; cel ko vá výš ka po ku ty
môže by� naj viac 1 000 000 Sk,

b) 2 000 Sk, ak da ňo vé mu sub jek tu ne vznik la za zda -
ňo va cie ob do bie da ňo vá po vin nos�.

(5) Ak da ňo vý sub jekt ne podá da ňo vé pri zna nie ani
v le ho te ur če nej správ com dane vo vý zve, správ ca
dane, kto rým je da ňo vý úrad ale bo col ný úrad, mu ulo ží 
po ku tu do 1 500 000 Sk,
a) ak ide o fy zic kú oso bu, naj me nej 10 000 Sk, 
b) ak ide o práv nic kú oso bu, naj me nej 50 000 Sk.

To ne pla tí, ak je správ com dane obec. Obec môže ulo -
ži� po ku tu, ak ide o fy zic kú oso bu, naj me nej 200 Sk,
a ak ide o práv nic kú oso bu, naj me nej 2 000 Sk.

(6) Ak da ňo vý sub jekt ne pred lo ží hlá se nie ale bo pre -
h¾ad o zra ze ných a od ve de ných pred dav koch v le ho te
pod ¾a oso bit né ho zá ko na,6ec) správ ca dane mu ulo ží po -
ku tu 2 000 Sk; ak da ňo vý sub jekt ne pred lo ží hlá se nie
ale bo pre h¾ad o zra ze ných a od ve de ných pred dav koch
ani v le ho te ur če nej správ com dane vo vý zve, správ ca
dane mu ulo ží po ku tu 4 000 Sk. 

(7) Ak da ňo vý sub jekt ne spl ní re gis trač nú ale bo
ozna mo va ciu po vin nos� pod ¾a toh to zá ko na ale bo
ozna mo va ciu po vin nos� pod ¾a oso bit né ho zá ko na,11ab)
správ ca dane mu ulo ží po ku tu naj me nej 2 000 Sk
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a naj viac 100 000 Sk; pri dani z ne hnu te¾ nos ti naj me -
nej 200 Sk, ak ide o fy zic kú oso bu. 

  (8) Ak správ ca dane, kto rým je da ňo vý úrad, zis tí, že
da ňo vý sub jekt ne po u žil elek tro nic kú re gis trač nú  po -
kladnicu, ulo ží mu po ku tu od 10 000 Sk do 100 000 Sk.
Pri opa ko va nom zis te ní podá správ ca dane, kto rým je
da ňo vý úrad, ná vrh na po za sta ve nie pod ni ka te¾ skej
čin nos ti.11b)

  (9) Ak správ ca dane, kto rým je da ňo vý úrad, zis tí, že 
da ňo vý sub jekt za e vi du je trž bu do elek tro nic kej re gis -
trač nej pok lad ni ce, ale ne vy dá do klad vy ho to ve ný to u -
to pok lad ni cou, ulo ží mu po ku tu od 1 000 Sk do
10 000 Sk. Pri opa ko va nom zis te ní správ ca dane, kto rým
je da ňo vý úrad, ulo ží po ku tu od 5 000 Sk do 50 000 Sk.

(10) Ak správ ca dane, kto rým je da ňo vý úrad, zis tí, že 
da ňo vý sub jekt ne ve die evi den ciu tr žieb v sú la de s oso -
bit ným pred pi som,11c) ulo ží mu po ku tu od 5 000 Sk do
100 000 Sk.

(11) Ak správ ca dane, kto rým je da ňo vý úrad, zis tí, že 
da ňo vý sub jekt svo jím zá sa hom vy ra dí z pre vádz ky
elek tro nic kú re gis trač nú pok lad ni cu, ulo ží mu po ku tu
od 10 000 Sk do 100 000 Sk.

(12) Ak da ňo vý sub jekt ne spl ní nie ktorú z po vin nos tí
ne pe ňaž nej po va hy pod ¾a toh to zá ko na ale bo oso bit né -
ho zá ko na11ab) ale bo po vin nos� ulo že nú roz hod nu tím
správ cu dane, za po ru še nie kto rých sa ne uk la dá po ku -
ta pod ¾a od se kov 1 až 11, ulo ží mu správ ca dane po ku -
tu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk. Po ku tu mož no ulo ži�
opa ko va ne, a to vo výš ke jej dvoj ná sob ku, ak jej ulo že -
nie ne vied lo k ná pra ve a pro ti práv ny stav trvá.

(13) Správ ca dane pri uk la da ní po ku ty pod ¾a od se kov 
5, 8 až 12 pri hlia da na zá važ nos�, tr va nie a ná sled ky
pro ti práv ne ho sta vu.

(14) Pro ti roz hod nu tiu o ulo že ní po ku ty sa mož no od -
vo la�. 

(15) Po ku ta je splat ná do 15 dní odo dňa na do bud nu -
tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty.

(16) Po ku tu ne mož no ulo ži�, ak uply nu lo pä� ro kov
od kon ca roka, v kto rom do šlo k po ru še niu toh to zá ko -
na ale bo oso bit né ho zá ko na.11ab) Prá vo vy bra� a vy má -
ha� po ku tu sa pre ml ču je po šies tich ro koch po skon če -
ní roka, v kto rom bola po ku ta ulo že ná.

(17) Vý no sy z po kút ulo že ných da ňo vým úra dom
a col ným úra dom sú príj mom štát ne ho roz po čtu a vý -
no sy z po kút ulo že ných správ com dane, kto rým je obec,
sú príj mom obce.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11ab znie:
„11ab) Na prí klad zá kon č. 595/2003 Z. z.“ (skrá te ná ci tá cia

zá ko na o dani z príj mov).

62. V § 35a ods. 1 sa slo vá „§ 35 ods. 1“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 35 ods. 9 a 12“.

63. Za § 35a sa vkla dá § 35b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 35b

Sankč ný úrok

(1) Sankč ný úrok vy ru bí správ ca dane 

a) da ňo vé mu sub jek tu, ak daň pri zna nú v da ňo vom
pri zna ní ale bo hlá se ní ne za pla tí v le ho te a vo výš ke
pod ¾a oso bit né ho zá ko na,11ab)

b) da ňo vé mu sub jek tu, ak daň pri zna nú v do da toč -
nom da ňo vom pri zna ní ale bo hlá se ní ne za pla tí v le -
ho te a vo výš ke pod ¾a oso bit né ho zá ko na,11ab)

c) pla ti te ¾o vi dane, ak ne od ve die vy bra ný pred da vok na 
daň, vy bra nú daň ale bo zra ze nú daň v le ho te a vo
výš ke pod ¾a oso bit né ho zá ko na,6ec)

d) da ňo vé mu sub jek tu, ak daň ale bo roz diel dane vy ru -
be ný správ com dane ale bo daň ur če ná do ho dou me -
dzi da ňo vým sub jek tom a správ com dane, ale bo daň
ur če ná správ com dane pod ¾a po mô cok ne bo la za pla -
te ná v le ho te a vo výš ke ur če nej správ com dane
v roz hod nu tí,

e) da ňo vé mu sub jek tu, ak pred da vok na daň ne bol za -
pla te ný v le ho te pod ¾a oso bit né ho zá ko na;6ec) pri
pred dav koch na daň z príj mov sa sankč ný úrok vy -
ru bí až do dňa plat by vrá ta ne, naj dlh šie do uply nu -
tia le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri zna nia a pri
omeš ka ní s pla te ním pred dav kov na daň z príj mov
zo zá vis lej čin nos ti do vy ko na nia roč né ho zúč to va -
nia pred dav kov na daň, naj dlh šie však do 31. mar ca
roku na sle du jú ce ho po uply nu tí zda ňo va cie ho ob -
do bia, na kto ré sa mali pla ti� pred dav ky na daň.

(2) Správ ca dane vy ru bí sankč ný úrok z dlž nej sumy
vo výš ke štvor ná sob ku zá klad nej úro ko vej sadz by Ná -
rod nej ban ky Slo ven ska plat nej v deň vzni ku da ňo vé ho 
ne do plat ku ale bo v deň na sle du jú ci po dni, v kto rom
mal by� pred da vok na daň za pla te ný ale bo od ve de ný.
Sankč ný úrok sa vy ru bí za kaž dý deň omeš ka nia, za čí -
na júc dňom na sle du jú cim po dni splat nos ti až do dňa
plat by vrá ta ne. Sankč ný úrok sa po čí ta naj dlh šie za
šty ri roky omeš ka nia s plat bou s vý nim kou uve de nou
v od se ku 1 písm. e).

(3) Pro ti roz hod nu tiu o vy ru be ní sankč né ho úro ku sa 
mož no od vo la�.

(4) Ak bola roz hod nu tím daň zní že ná, zní ži sa z úrad -
nej moci v po mer nej výš ke aj sankč ný úrok, kto rý bol
pô vod ne vy ru be ný.

(5) Ak daň zní že nú pod ¾a od se ku 4 da ňo vý sub jekt
za pla til v pô vod nej ne zní že nej výš ke, po va žu je sa roz -
diel me dzi pô vod ne za pla te nou da ňou vy ru be nou roz -
hod nu tím a da ňou zní že nou pod ¾a od se ku 4 za ne -
opráv ne ne za dr žia va né pe ňaž né pros tried ky da ňo vé ho
sub jek tu.

(6) Správ ca dane za ob do bie ne opráv ne ne za dr žia va -
ných pe ňaž ných pros tried kov da ňo vé ho sub jek tu  po -
d¾a od se ku 5 za pla tí da ňo vé mu sub jek tu sankč ný úrok
vo výš ke troj ná sob ku zá klad nej úro ko vej sadz by Ná -
rod nej ban ky Slo ven ska plat ný v deň, keï da ňo vý sub -
jekt uhra dil správ co vi dane pô vod nú výš ku dane.
Sankč ný úrok sa vy po čí ta zo sumy ne opráv ne ne za dr -
žia va ných pe ňaž ných pros tried kov da ňo vé ho sub jek tu
a poč tu dní, kto ré uply nú odo dňa, keï da ňo vý sub jekt
za pla til správ co vi dane pô vod nú výš ku dane, do dňa,
keï správ ca dane ne opráv ne ne za dr žia va né pe ňaž né
pros tried ky po u ká zal da ňo vé mu sub jek tu, pri čom ten -
to deň sa do poč tu dní ne za po čí ta va. 

  (7) Správ ca dane za pla tí da ňo vé mu sub jek tu sankč -
ný úrok vo výš ke pod ¾a od se ku 6 aj v prí pa de one skore -
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né ho vrá te nia dane ale bo nad mer né ho od po čtu pod ¾a
oso bit né ho zá ko na.6eb)

  (8) Sankč ný úrok sa ne vy ru bí, ak ne pre siah ne za
jed not li vý druh dane 500 Sk; to ne pla tí pri dani z ne -
hnu te¾ nos tí, pri kto rej sa sankč ný úrok ne vy ru bí, ak
ne pre siah ne 100 Sk. Sankč ný úrok správ ca dane ne vy -
ru bí, ak za nik lo prá vo vy ru bi� daň ale bo roz diel dane.

  (9) Sankč ný úrok je splat ný do 15 dní odo dňa na do -
bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia o vy ru be ní
sankč né ho úro ku.

(10) Usta no ve nia od se kov 1 až 9 sa vz�a hu jú na všet -
ky dane.“.

64. V § 36 ods.  5 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „Po li caj ná spo lu prá ca sa ne vy ža du je,
ak úrad nú uzá ve ru vy ko ná va col ný or gán.1c)“.

65. V § 37 ods.  6 sa slo vá „daň vy ru bi� ale bo do da -
toč ne vy ru bi�“ na hrá dza jú slo va mi „vy ru bi� daň ale bo
roz diel dane“. 

66. § 38 vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 38

Da ňo vé pri zna nie a hlá se nie

(1) Da ňo vé pri zna nie ale bo hlá se nie je po vin ný poda�
kaž dý, komu vznik la da ňo vá po vin nos� pod ¾a oso bit né -
ho zá ko na,11ab) ale bo ten, koho na to správ ca dane vy -
zve. Da ňo vý sub jekt je po vin ný daň za pla ti� naj ne skôr
v le ho te na po da nie da ňo vé ho pri zna nia ale bo hlá se -
nia, ak oso bit ný zá kon8b) ne us ta no vu je inak. 

(2) Da ňo vé pri zna nie ale bo hlá se nie mož no účin ne
poda� na tla či ve, kto ré ho vzor usta no ví opat re nie, kto ré 
vydá mi nis ter stvo a kto ré sa vy hla su je v Zbier ke zá ko -
nov Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „zbier ka zá ko nov“)
uve rej ne ním ozná me nia o jeho vy da ní. Prí lo hou da ňo -
vé ho pri zna nia je úč tov ná zá vier ka pod ¾a oso bit né ho
zá ko na;8ab) prí lo hou da ňo vé ho pri zna nia sú aj do kla dy
uve de né v prí sluš nom tla či ve da ňo vé ho pri zna nia. 

(3) Da ňo vé pri zna nie ale bo hlá se nie mož no poda� te -
le fa xom, elek tro nic ký mi pros tried ka mi, ak ob sah úda -
jov, ich roz sah a uspo ria da nie sú to tož né so vzo rom tla -
či va usta no ve né ho mi nis ter stvom; usta no ve nie § 20
ods. 4 tým nie je dotk nu té. Da ňo vé pri zna nie ale bo hlá -
se nie po da né elek tro nic ký mi pros tried ka mi musí by�
pod pí sa né za ru če ným elek tro nic kým pod pi som.6aa)“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8ab znie:
„8ab) Zá kon č. 431/2002 Z. z. v zne ní zá ko na č. 562/2003

Z. z.“.

67. V § 39 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie: 

 „(5) Do da toč né da ňo vé pri zna nie ne mož no poda�, ak
bola daň správ com dane ur če ná ale bo do hod nu tá  po -
d¾a § 29 ods.  5 ale bo ods. 6.“. 

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 6.

68. V § 44 ods. 5 sa vy púš �a pia ta veta.

69. V § 44 ods. 6 písm. a) pr vom bode sa vy púš �a jú
slo vá „ale bo ozná me ní, ale bo v po tvr de ní o za pla te ní
pa u šál nej dane na bež né zda ňo va cie ob do bie,“.

70. V § 44 ods. 6 písm. a) dru hom a tre �om bode sa za 
slo vom „hlá se nia“ vy púš �a čiar ka a slo vá „ale bo ozná -
me nia“.

71. V § 44 ods. 6 pís me no b) znie:
„b) do da toč ný pla tob ný vý mer, ak sa daň 

1. zis te ná po da ňo vej kon tro le od li šu je od dane uve -
de nej v da ňo vom pri zna ní ale bo do da toč nom da -
ňo vom pri zna ní ale bo hlá se ní ale bo do da toč nom
hlá se ní ale bo ak sa daň zis te ná po opa ko va nej da -
ňo vej kon tro le od li šu je od dane vy ru be nej správ -
com dane po da ňo vej kon tro le, ale bo ak sa od li šu -
je od roz die lu dane v do da toč nom pla tob nom
vý me re,

2. za pla te ná pod ¾a oso bit ných zá ko nov bez po da nia
da ňo vé ho pri zna nia ale bo hlá se nia od li šu je od
dane, kto rá mala by� pod ¾a oso bit ných zá ko nov
za pla te ná bez po da nia da ňo vé ho pri zna nia ale bo
hlá se nia ale bo od dane zis te nej da ňo vou kon tro -
lou, ale bo ak sa daň zis te ná po opa ko va nej da ňo -
vej kon tro le od li šu je od dane vy ru be nej správ com
dane po da ňo vej kon tro le,

3. mala pod ¾a oso bit ných zá ko nov za pla ti� bez po da -
nia da ňo vé ho pri zna nia ale bo hlá se nia a da ňo vý
sub jekt túto daň as poň čias toč ne za pla til.“.

72. V § 44 od sek 8 znie:
„(8) Vzo ry tla čív pla tob ných vý me rov a do da toč ných

pla tob ných vý me rov u daní, kto rých je správ com dane
a) da ňo vý úrad, vydá da ňo vé ria di te¾ stvo,
b) col ný úrad, vydá col né ria di te¾ stvo,
c) obec, vydá mi nis ter stvo.“.

73. V § 46 od sek 7 znie:

„(7) Od vo lá va jú ci sa môže od vo la nie do pl ni� ale bo po -
zme ni� naj ne skôr do 15 dní odo dňa jeho po da nia.“.

74. V § 46 ods. 9 sa slo vo „nemá“ na hrá dza slo vom
„má“.

75. V § 52 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ale bo roz die lu dane“. 

76. V § 52 od sek 6 znie: 

„(6) Nové ko na nie vo veci vy ko ná správ ca dane, kto rý
vo veci roz ho dol v pr vom stup ni; pri zme ne miest nej
prí sluš nos ti nové ko na nie vo veci vy ko ná správ ca dane
uve de ný v od se ku 3. Ak roz ho dol o ob no ve ko na nia od -
vo la cí or gán, je správ ca dane pri ko na ní via za ný jeho
práv nym ná zo rom.“.

77. § 53 a 54 vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 53

Pre skú ma nie roz hod nu tia mimo
od vo la cie ho ko na nia

(1) Roz hod nu tie, kto ré je prá vo plat né, s vý nim kou
da ňo vej exe kuč nej vý zvy, môže z vlast né ho ale bo iné ho
pod netu pre skú ma� or gán naj bliž šie nad ria de ný or gá -
nu, kto rý toto roz hod nu tie vy dal; ak ide o roz hod nu tie
or gá nu naj bliž šie nad ria de né ho správ co vi dane, toto
roz hod nu tie môže pre skú ma� mi nis ter stvo, a ak ide
o roz hod nu tie mi nis ter stva, mi nis ter fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky na zá kla de ná vr hu ním ur če nej oso bit -
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nej ko mi sie. Roz hod nu tie mi nis tra fi nan cií Slo ven skej
re pub li ky ne mož no pre skú ma va�. Pod net na pre skú -
ma nie roz hod nu tia nie je opráv ne ný poda� or gán naj -
bliž šie nad ria de ný správ co vi dane, kto ré mu mi nis ter -
stvo prá vo plat né roz hod nu tie už pre skú ma lo.

(2) Pod net na pre skú ma nie roz hod nu tia mimo od vo -
la cie ho ko na nia sa po dá va or gá nu, kto rý toto roz hod -
nu tie vy dal, a môže by� po da ný naj ne skôr do troch ro -
kov odo dňa prá vo plat nos ti roz hod nu tia, kto ré sa
na vr hu je pre skú ma�.

(3) Roz hod nu tie vy da né v roz po re so vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som or gán prí sluš ný na pre skú ma -
nie roz hod nu tia zme ní ale bo zru ší. Or gán prí sluš ný na
pre skú ma nie roz hod nu tia roz hod nu tie zru ší a vrá ti vec
na ïal šie ko na nie a roz hod nu tie, ak sú na to dô vo dy.

(4) Ak or gán prí sluš ný na pre skú ma nie roz hod nu tia
zis tí, že vy da né roz hod nu tie nie je v roz po re so vše obec -
ne zá väz ným práv nym pred pi som, za šle o tej to sku toč -
nos ti tomu, kto po dal pod net na pre skú ma nie roz hod nu -
tia, pí som né ozná me nie. V ta kom prí pa de sa roz hod nu tie 
ne vy dá va.

(5) Pri pre skú ma ní roz hod nu tia vy chá dza prí sluš ný
or gán z práv ne ho sta vu a skut ko vých okol nos tí v čase
vy da nia roz hod nu tia. Pre to ne mô že zru ši� roz hod nu tie, 
ak sa po jeho vy da ní do da toč ne zme ni li roz ho du jú ce
skut ko vé okol nos ti, z kto rých pô vod né roz hod nu tie vy -
chá dza lo.

(6) Pod netu účast ní ka ko na nia na pre skú ma nie roz -
hod nu tia môže v pl nom roz sa hu vy ho vie� aj or gán, kto -
rý roz hod nu tie vy dal, ak sa roz hod nu tie ne tý ka iné ho
účast ní ka ko na nia ale bo ak s tým sú hla sia ostat ní
účast ní ci ko na nia. 

(7) Or gán prí sluš ný na pre skú ma nie roz hod nu tia
mimo od vo la cie ho ko na nia môže mimo od vo la cie ho ko -
na nia roz hod nu tie zru ši�, zme ni� ale bo zru ši� a vrá ti�
vec na ïal šie ko na nie, ak ne za nik lo prá vo na vy ru be nie
dane ale bo roz die lu dane.

(8) Pro ti roz hod nu tiu, kto rým sa roz hod nu tie mimo
od vo la cie ho ko na nia zru šu je a vec sa vra cia na ïal šie
ko na nie a roz hod nu tie, ale bo pro ti roz hod nu tiu, kto -
rým sa zru šu je ale bo mení roz hod nu tie mimo od vo la -
cie ho ko na nia, sa ne mož no od vo la�.

§ 54

Op ra vy zrej mých omy lov a ne správ nos tí

(1) Vy ru be nú daň ale bo roz diel dane správ ca dane
roz hod nu tím na žia dos� ale bo z úrad nej moci
a) zru ší, ak bola vy ru be ná nie ko mu, kto ju pod ¾a zá ko -

na nie je po vin ný pla ti�,
b) op ra ví, ak pri šlo pri ur če ní da ňo vej po vin nos ti k chy -

be v po čí ta ní, pí sa ní ale bo k iné mu omy lu. 

(2) Usta no ve nie od se ku 1 písm. b) sa po u ži je pri me -
ra ne pri op ra ve zrej mých ne správ nos tí aj v iných roz -
hod nu tiach ale bo opat re niach správ cu dane ale bo od vo -
la cie ho or gá nu (§ 48 ods. 1), ale bo or gá nu prí sluš né ho
pre skú ma� roz hod nu tie pod ¾a § 53.

(3) Ak bola roz hod nu tím daň op ra ve ná ale bo zru še -

ná, roz hod nu tím sa op ra ví ale bo zru ší aj po ku ta (§ 35
ods. 1 a 3) a sankč ný úrok (§ 35b).

(4) Op ra vy ale bo zru še nie vy ru be nej dane ale bo roz -
die lu dane ale bo op ra vy zrej mých ne správ nos tí ne mož -
no vy ko na�, ak za nik lo prá vo vy ru bi� daň ale bo roz diel
dane. 

(5) Pro ti roz hod nu tiam vy da ným pod ¾a od se kov 1 až 3 
sa mož no od vo la�.“.

78. V po znám ke pod čiar ou k od ka zu 12a sa ci tá cia
„Na prí klad zá kon Slo ven skej ná rod nej rady
č. 318/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov“ na hrá -
dza ci tá ciou „Na prí klad zá kon Slo ven skej ná rod nej
rady č. 544/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov,
zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 317/1992 Zb.
v zne ní ne skor ších pred pi sov“.

79. § 58 a 59 vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 58

Spô sob pla te nia dane a po u ži tie pla tieb

(1) Daň sa pla tí prí sluš né mu správ co vi dane v slo ven -
skej mene. Pri kaž dej plat be musí by� uve de né, na kto -
rú daň je plat ba ur če ná. Správ ca dane pri jme plat bu na 
daň a po u ži je ju na úhra du dane, na kto rú bola ur če ná. 
Pri plat be vy ko na nej bez do sta ču jú ce ho ozna če nia
dane správ ca dane vy zve da ňo vý sub jekt, aby ozná mil
v ur če nej le ho te, na úhra du kto rej dane bola plat ba vy -
ko na ná.

(2) Ak je správ co vi dane do ru če ná od po veï v ur če nej
le ho te, za úč tu je plat bu na daň ur če nú da ňo vým sub -
jek tom v od po ve di ku dňu, ku kto ré mu bola plat ba
dane vy ko na ná. Ak ne od po vie da ňo vý sub jekt v ur če -
nej le ho te, správ ca dane určí pod ¾a od se ku 7, na kto rú
daň sa plat ba za úč tu je; v takom prí pa de sa po va žu je za
deň plat by deň, keï ju správ ca dane za úč to val.

(3) Správ ca dane je po vin ný pí som ne upo ve do mi� da -
ňo vý sub jekt, na aký účel pod ¾a od se ku 7 pri ja tú plat -
bu po u ži je.

(4) Plat by na daň, roz diel dane, po ku tu, úrok
a sankč ný úrok mu sia by� tak to vý slov ne ozna če né. 

(5) Pri ja tú plat bu na daň správ ca dane evi du je, pri -
čom deň za e vi do va nia plat by je zhod ný s dňom jej za -
úč to va nia.

(6) Daň mož no pla ti�
a) bez ho to vost ným pre vo dom z účtu ve de né ho v ban ke

na prí sluš ný účet správ cu dane,
b) v ho to vos ti

1. poš to vým po u ka zom na prí sluš ný účet správ cu
dane,

2. pri plat bách do 10 000 Sk za mest nan co vi správ -
cu dane, kto rý je správ com dane po ve re ný pri jí -
ma� plat by na daň; na pri ja tú plat bu je správ ca
dane po vin ný vy da� po tvr de nie,

3. za mest nan co vi správ cu dane pri vý ko ne da ňo vej
exe kú cie, ak ide o plat by, kto ré majú by� da ňo vou 
exe kú ciou vy mo že né, ak nie je v da ňo vom exe -
kuč nom prí ka ze ur če né inak,

4. za mest nan co vi správ cu dane v blo ko vom ko na ní,
c) kol ko vý mi znám ka mi, ak tak usta no vu je oso bit ný
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zá kon; správ ca dane, u kto ré ho sa pred po kla dá pla -
te nie kol ko vý mi znám ka mi, je po vin ný ma� pri me ra -
nú zá so bu kol ko vých zná mok na pre daj. 

(7) Pri ja tá plat ba, pri kto rej ne bo la ur če ná daň, na
úhra du kto rej sa má po u ži�, sa po u ži je na úhra du
v tom to po ra dí:
a) pe ňaž né pl ne nie ulo že né roz hod nu tím, exe kuč né

ná kla dy a ho to vé vý dav ky,
b) bež né plat by daní vrá ta ne pred dav kov na daň,
c) vy ru be ný roz diel dane,
d) úrok,
e) naj star šie da ňo vé ne do plat ky,
f) po ku ta,
g) sankč ný úrok.

(8) Správ ca dane je po vin ný pri ja� kaž dú plat bu na
daň, i keï nie je vy ko na ná da ňo vým sub jek tom a bude
s ňou za ob chá dza� rov na kým spô so bom, akoby ju za -
pla til da ňo vý sub jekt. Vrá te nie plat by tomu, kto ju za
da ňo vý sub jekt za pla til, nie je prí pust né.

§ 59

Od klad pla te nia a po vo le nie splá tok

(1) Na žia dos� da ňo vé ho sub jek tu môže správ ca
dane, kto rým je obec, po vo li� od klad pla te nia dane, kto -
rej sprá vu vy ko ná va, ale bo pla te nie tej to dane v splát -
kach, ak by bolo ne od klad né za pla te nie dane spo je né
s váž nou uj mou da ňo vé ho sub jek tu. Ak ide o inú daň
ako pod ¾a pr vej vety, môže da ňo vý úrad ale bo col ný
úrad po vo li� na zá kla de žia dos ti da ňo vé ho sub jek tu od -
klad pla te nia tej to dane ale bo jej pla te nie v splát kach.

(2) Správ ca dane môže po vo li� od klad pla te nia dane
ale bo pla te nie dane v splát kach, len ak dlž ná suma
bude za bez pe če ná pod ¾a toh to zá ko na (§ 71) ale bo nie -
ktorým zo spô so bov za bez pe če nia zá väz kov pod ¾a oso -
bit né ho zá ko na.12b)

(3) Ak da ňo vý sub jekt žia da o po vo le nie od kla du pla -
te nia dane z príj mov ale bo dane z pri da nej hod no ty,
ale bo spot reb ných daní, pred lo ží ana lý zu svo jej fi nanč -
nej a eko no mic kej si tu á cie. 

(4) Od klad pla te nia dane ale bo pla te nie dane v splát -
kach môže správ ca dane po vo li� naj viac na dva nás� me -
sia cov odo dňa splat nos ti dane ale bo roz die lu dane.

(5) Od klad pla te nia dane ale bo pla te nie dane v splát -
kach môže správ ca dane po vo li� naj skôr odo dňa do ru -
če nia roz hod nu tia o po vo le ní od kla du pla te nia dane
ale bo roz hod nu tia o po vo le ní pla te nia dane v splát -
kach.

(6) Sankč ný úrok sa ne vy ru bí, ak da ňo vý sub jekt po -
čas po vo le né ho od kla du pla te nia dane ale bo pla te nia
dane v splát kach do dr ží ur če né pod mien ky.

(7) Počas od kla du pla te nia dane ale bo pla te nia dane
v splát kach za pla tí da ňo vý sub jekt úrok z od lo že nej
sumy vo výš ke troj ná sob ku zá klad nej úro ko vej sadz by
Ná rod nej ban ky Slo ven ska plat nej v deň, keï bol po vo -
le ný od klad pla te nia dane ale bo pla te nie dane v splát -
kach. Úrok z od lo že nej sumy sa vy ru bí za celú dobu po -
vo le né ho od kla du pla te nia dane ale bo po vo le né ho

pla te nia dane v splát kach. Úrok z od lo že nej sumy je
splat ný do ôs mich dní odo dňa do ru če nia roz hod nu tia.

   (8) Pro ti roz hod nu tiu o od kla de pla te nia dane ale bo 
roz hod nu tiu pla te nia dane v splát kach sa ne mož no od -
vo la�.

  (9) Od klad pla te nia dane ale bo pla te nie dane
v splát kach mož no po vo li� pod ¾a toh to zá ko na, ak je to
v sú la de s oso bit ným pred pi som.8g) 

(10) Od klad pla te nia dane ale bo pla te nie dane
v splát kach správ ca dane ne po vo lí, ak ne up ly nul naj -
me nej je den rok odo dňa, kto rý bol v po sled nom roz -
hod nu tí o po vo le ní od kla du pla te nia dane ale bo v po -
sled nom roz hod nu tí o po vo le ní pla te nia dane
v splát kach ur če ný ako deň, keï mala by� daň za pla te -
ná. Na tento úče l sú da ňo vé úra dy a col né úra dy po vin -
né navzájom sa in for mo va� o po vo le nom od kla de pla te -
nia dane ale bo o po vo le nom pla te ní dane v splát kach. 

(11) Ak da ňo vý sub jekt ne pl ní pod mien ky ur če né
v roz hod nu tí o po vo le ní od kla du pla te nia dane ale bo
v roz hod nu tí o po vo le ní pla te nia dane v splát kach, ïal -
ší od klad pla te nia dane ale bo pla te nie dane v splát kach 
správ ca dane môže po vo li�, len ak uply nu lo naj me nej
pä� ro kov odo dňa, kto rý bol v po sled nom roz hod nu tí
o po vo le ní od kla du pla te nia dane ale bo v roz hod nu tí
o po vo le ní pla te nia dane v splát kach ur če ný ako deň,
keï mala by� daň za pla te ná.

(12) Ak da ňo vý sub jekt ne pl ní pod mien ky ur če né
v roz hod nu tí o po vo le ní od kla du pla te nia dane ale bo
v roz hod nu tí o po vo le ní pla te nia dane v splát kach, je
da ňo vý úrad ale bo col ný úrad po vin ný za ča� da ňo vé
exe kuč né ko na nie do de sia tich pra cov ných dní odo
dňa, keï mala by� daň ale bo splát ka dane za pla te ná. 

(13) Ak da ňo vý úrad ale bo col ný úrad pri vy má ha ní
dlž nej sumy zis tí, že za bez pe če nie dlž nej sumy ne po -
sta ču je na jej po kry tie, pí som ne o tej to sku toč nos ti
bez od klad ne in for mu je mi nis ter stvo a da ňo vé ria di te¾ -
stvo ale bo mi nis ter stvo a col né ria di te¾ stvo.

(14) Správ ca dane na žia dos� fy zic kej oso by ale bo
práv nic kej oso by ozná mi o inom da ňo vom sub jek te
úda je uve de né v § 23b ods. 7 písm. a) až c) a e) až g)
a výš ku po vo le né ho od kla du pla te nia dane ale bo po vo -
le né ho pla te nia dane v splát kach.

(15) Usta no ve nia od se kov 1 až 14 sa vz�a hu jú aj na
po vo le nie od kla du pla te nia da ňo vé ho ne do plat ku ale bo 
na po vo le nie pla te nia da ňo vé ho ne do plat ku v splát -
kach.“.

80. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 12b sa ci tá cia
„§ 544 až 587 Ob čian ske ho zá kon ní ka“ na hrá dza ci tá -
ciou „§ 544 až 558 Ob čian ske ho zá kon ní ka“.

81. V § 60 ods. 1 až 3 sa slo vo „dlž ník“ vo všet kých
tva roch na hrá dza slo vom „sub jekt“ v prí sluš nom tva re.

82. V § 60 ods. 2 po sled ná veta znie: „Ak ban ka ale bo
poš ta ne do dr ží tie to le ho ty, je po vin ná uhra di� správ co -
vi dane zo sumy ne pre ve de nej  včas sank ciu vo výš ke
troj ná sob ku zá klad nej úro ko vej sadz by Ná rod nej ban -
ky Slo ven ska plat nej v deň, keï mala ban ka ale bo poš -
ta pre vies� plat bu na prí sluš né účty správ cu dane.“.

83. V § 63 ods. 2 v pr vej a dru hej vete sa za slo vá „na
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úhra du“ vkla da jú slo vá „splat né ho pred dav ku na daň
a na úhra du“.

84. V § 63 ods.  4 dru há veta znie: „Ak oso bit ný zá kon 
ne us ta no vu je inak, správ ca dane vrá ti pre pla tok do
jed né ho me sia ca od do ru če nia žia dos ti o jeho vrá te nie;
pre pla tok na dani z príj mov za prí sluš né zda ňo va cie ob -
do bie sa vrá ti naj skôr po uply nu tí jed né ho me sia ca po
uply nu tí le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri zna nia pod ¾a
oso bit né ho zá ko na,6ec) naj ne skôr však do 40 dní odo
dňa vzni ku pre plat ku.“ a za dru hú vetu sa vkla dá nová
tre tia veta, kto rá znie: „Ak sa žia dos ti o vrá te nie pre -
plat ku vy ho vie v pl nom roz sa hu, správ ca dane roz hod -
nu tie ne vy dá va.“.

85. V § 63 ods.  6 dru há veta znie: „Ak správ ca dane
vrá ti pre pla tok po le ho te, je po vin ný za pla ti� da ňo vé mu 
sub jek tu úrok vo výš ke troj ná sob ku zá klad nej úro ko -
vej sadz by Ná rod nej ban ky Slo ven ska plat nej v po sled -
ný deň le ho ty, v kto rej mala by� suma pre plat ku pod ¾a
toh to zá ko na vrá te ná, pri čom úrok sa vy po čí ta zo sumy
pre plat ku a poč tu dní jeho za dr ža nia; ten to pos tup sa
vz�a hu je aj na one skore né vrá te nie pre plat ku pod ¾a od -
se ku 4.“. 

86. Za § 63 sa vkla dá § 63a, kto rý znie:

„§ 63a

Za po čí ta nie da ňo vých po h¾a dá vok

(1) Na úče ly za po čí ta nia da ňo vých po h¾a dá vok sa za
da ňo vú po h¾a dáv ku po va žu je da ňo vý ne do pla tok. Ak
má da ňo vý úrad ale bo col ný úrad da ňo vú po h¾a dáv ku
voči da ňo vé mu dlž ní ko vi a da ňo vý dlž ník má zá ro veň
po h¾a dáv ku voči štát nej roz poč to vej or ga ni zá cii, mož no 
tie to po h¾a dáv ky navzájom za po čí ta�. Za po čí ta ním ta -
ké to po h¾a dáv ky za nik nú vo výš ke, v kto rej sa kry jú,
a to dňom do ru če nia po tvr de nia da ňo vé ho ria di te¾ stva
ale bo col né ho ria di te¾ stva o za po čí ta ní po h¾a dáv ky da -
ňo vé mu dlž ní ko vi.

(2) Za po čí ta� mož no len ne pre ml ča né po h¾a dáv ky
nad 10 000 Sk. 

(3) Úko nom da ňo vé ho dlž ní ka sme ru jú cim k za po čí -
ta niu da ňo vých po h¾a dá vok je žia dos� o za po čí ta nie.
Ta kú to žia dos� po dá va da ňo vý dlž ník na prí sluš nom
da ňo vom úra de ale bo col nom úra de a musí ob sa ho va�
a) ob chod né meno ale bo ná zov, síd lo, da ňo vé iden ti fi -

kač né čís lo da ňo vé ho dlž ní ka, ak ide o práv nic kú
oso bu, ale bo meno, priez vis ko, ad re su tr va lé ho po -
by tu ale bo mies to pod ni ka nia, ak je od liš né od tr va -
lé ho po by tu, a da ňo vé iden ti fi kač né čís lo, ak ide
o fy zic kú oso bu,

b) iden ti fi ká ciu po h¾a dáv ky da ňo vé ho dlž ní ka voči
štát nej roz poč to vej or ga ni zá cii, kto rú mož no za po čí -
ta�, s uve de ním jej výš ky a práv ne ho dô vo du vzni ku
a s uve de ním prí sluš né ho správ cu toh to zá väz ku,

c) iden ti fi ká ciu da ňo vej po h¾a dáv ky s uve de ním da ňo -
vé ho úra du ale bo col né ho úra du prí sluš né ho na
sprá vu tej to po h¾a dáv ky a prí pad ne čís lo roz hod nu -
tia, kto rým bola da ňo vá po h¾a dáv ka vy ru be ná, 

d) vy hlá se nie da ňo vé ho dlž ní ka, že žia da o za po čí ta nie
po h¾a dá vok pod ¾a pís men b) a c),

e) dá tum a pod pis da ňo vé ho dlž ní ka.

(4) Da ňo vý úrad ale bo col ný úrad úpl nú žia dos�  po -
d¾a od se ku 3 po stú pi spo lu s po tvr de ním výš ky a iden -
ti fi ká cie da ňo vej po h¾a dáv ky pod ¾a od se ku 3 písm. c)
da ňo vé mu ria di te¾ stvu ale bo col né mu ria di te¾ stvu. 

(5) Úko nom sme ru jú cim k za po čí ta niu je aj žia dos�
da ňo vé ho ria di te¾ stva ale bo col né ho ria di te¾ stva o  po -
skytnutie úda jov da ňo vý mi úrad mi ale bo col ný mi
úrad mi o exis ten cii a výš ke da ňo vých po h¾a dá vok voči
fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be iden ti fi ko va nej
v žia dos ti. Da ňo vé úra dy ale bo col né úra dy sú po vin né
pos kyt nú� po ža do va né úda je bez zby toč né ho od kla du. 

(6) Po ove re ní správ nos ti úda jov uve de ných v žia dos -
ti a po po tvr de ní prí sluš né ho správ cu po h¾a dáv ky, že
zá vä zok zod po ve da jú ci po h¾a dáv ke da ňo vé ho dlž ní ka
uzná va, da ňo vé ria di te¾ stvo ale bo col né ria di te¾ stvo
vydá po tvr de nie o za po čí ta ní, kto ré do ru čí da ňo vé mu
dlž ní ko vi, štát nej roz poč to vej or ga ni zá cii a prí sluš né -
mu da ňo vé mu úra du ale bo col né mu úra du; da ňo vé mu
dlž ní ko vi a štát nej roz poč to vej or ga ni zá cii sa do ru ču je
do vlast ných rúk. Ak da ňo vé ria di te¾ stvo ale bo col né
ria di te¾ stvo vzá jom né po h¾a dáv ky ne za po čí ta, ozná mi
túto sku toč nos� da ňo vé mu dlž ní ko vi, štát nej roz poč to -
vej or ga ni zá cii a da ňo vé mu úra du ale bo col né mu úra -
du.

(7) Ak da ňo vá po h¾a dáv ka za nik la za po čí ta ním v pl -
nej výš ke, da ňo vý úrad ale bo col ný úrad môže vy ru bi�
sankč ný úrok pod ¾a § 35b len za ob do bie odo dňa na -
sle du jú ce ho po dni splat nos ti dane do dňa pred chá dza -
jú ceho dňu do ru če nia žia dos ti o za po čí ta nie da ňo vej
po h¾a dáv ky da ňo vé mu úra du ale bo col né mu úra du. Ak 
da ňo vá po h¾a dáv ka za nik la za po čí ta ním čias toč ne, na
tú čas� da ňo vej po h¾a dáv ky, kto rá za nik la za po čí ta -
ním, sa pri vy ru be ní sankč né ho úro ku vz�a hu je prvá
veta; na ne za po čí ta nú čas� da ňo vej po h¾a dáv ky sa
vz�a hu je § 35b.

(8) Odo dňa do ru če nia žia dos ti pod ¾a od se ku 3 do
dňa do ru če nia po tvr de nia o za po čí ta ní pod ¾a od se ku 6
da ňo vé mu úra du ale bo col né mu úra du ne mož no  po -
uži� pos tup pod ¾a § 63. To pla tí, aj ak ne dô jde k za po čí -
ta niu da ňo vých po h¾a dá vok a ozná me nie o tej to sku -
toč nos ti je do ru če né da ňo vé mu úra du ale bo col né mu
úra du. Kom pen zá ciu pod ¾a § 63 da ňo vý úrad ale -
bo col ný úrad môže vy ko na� naj skôr ku dňu na sle du -
jú ce mu po dni do ru če nia ozná me nia pod ¾a od se ku 6
po sled nej vety.

(9) Na za po čí ta nie pod ¾a toh to zá ko na sa ne vz�a hu jú
usta no ve nia vše obec ných pred pi sov.13da)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13da znie:
„13da) § 358 až 364 Ob chod né ho zá kon ní ka. 

§ 580 a 581 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

87. V § 64 od sek 1 znie:

„(1) Správ ca dane môže na žia dos� da ňo vé ho dlž ní ka
cel kom ale bo sčas ti od pus ti� da ňo vý ne do pla tok fy zic -
kej oso be s vý nim kou da ňo vé ho ne do plat ku na dani
z pri da nej hod no ty a spot reb ných da niach, ak by jeho
vy má ha ním bola váž ne ohroz e ná vý ži va da ňo vé ho dlž -
ní ka ale bo osôb na jeho vý ži vu od ká za ných ale bo ak by
vy má ha nie da ňo vé ho ne do plat ku vied lo k hos po dár -
ske mu zá ni ku da ňo vé ho dlž ní ka, pri kto rom by vý nos
z jeho lik vi dá cie bol prav de po dob ne niž ší než ním vy -
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tvo re ná daň v bu dú com zda ňo va com ob do bí. Spl ne nie
pod mie nok je da ňo vý dlž ník po vin ný pre u ká za�.“.

88. § 65 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 65

Od pí sa nie da ňo vé ho ne do plat ku
pre ne vy mo ži te¾ nos�

(1) Da ňo vý ne do pla tok môže správ ca dane od pí sa�
z vlast né ho pod netu, ak je ne vy mo ži te¾ ný; ta ký to da ňo -
vý ne do pla tok sa môže od pí sa� roz hod nu tím naj skôr po 
uply nu tí šies tich ro kov po skon če ní roka, v kto rom
ten to da ňo vý ne do pla tok vzni kol. 

(2) Za ne vy mo ži te¾ ný sa po va žu je da ňo vý ne do pla tok, 
ak
a) jeho vy má ha nie od da ňo vé ho dlž ní ka ale bo aj od

iných osôb, od kto rých mo hol by� vy má ha ný, je bez -
vý sled né, 

b) ma jet ko vé po me ry da ňo vé ho dlž ní ka by ne vied li ani
k čias toč né mu uspo ko je niu da ňo vé ho ne do plat ku,

c) ma je tok da ňo vé ho dlž ní ka ne po sta ču je ani na po -
kry tie exe kuč ných ná kla dov a ho to vých vý dav kov
(§ 90) a správ ca dane roz hod nu tím za sta ví da ňo vé
exe kuč né ko na nie,

d) je jeho vy má ha nie spo je né s �až kos �a mi a mož no
pred po kla da�, že ïal šie vy má ha nie by ne vied lo ani
k čias toč né mu uspo ko je niu da ňo vé ho ne do plat ku,

e) da ňo vý dlž ník zo mrel a de dič stvo pri pad lo štá tu ale -
bo da ňo vý ne do pla tok ale bo jeho čas� ne mo hol
správ ca dane uspo ko ji� vy má ha ním na de di čoch da -
ňo vé ho dlž ní ka z de dič stva, ale bo

f) jeho výš ka ne pre sa hu je 5 000 Sk.

(3) Správ ca dane z vlast né ho pod netu roz hod nu tím
od pí še da ňo vý ne do pla tok pod ¾a od se ku 2 písm. e) ku
dňu vy da nia roz hod nu tia o od pí sa ní. 

(4) Správ ca dane z vlast né ho pod netu od pí še da ňo vý
ne do pla tok ku dňu zá ni ku da ňo vé ho sub jek tu. Ak zá -
ni ku da ňo vé ho sub jek tu pred chá dza jeho zru še nie bez
lik vi dá cie, správ ca dane da ňo vý ne do pla tok ale bo jeho
čas� ne od pí še; to ne pla tí, ak sa lik vi dá cia pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su ne vy ža du je.13eb)

(5) Od pí sa ním da ňo vé ho ne do plat ku pod ¾a od se ku 3
a 4 da ňo vý ne do pla tok za ni ká. Da ňo vý ne do pla tok  po -
d¾a od se ku 2 písm. a) až d) a f) od pí sa ním ne za ni ká
a správ ca dane ho vy ka zu je v po moc nej evi den cii.

(6) Roz hod nu tie o od pí sa ní da ňo vé ho ne do plat ku sa
ne do ru ču je a je prá vo plat né dňom jeho vy da nia. Pro ti
ta ké mu to roz hod nu tiu ne mož no poda� op rav ný  pro -
striedok.“.

89. V § 65a od se ky 1 až 3 zne jú:

„(1) Správ ca dane od pí še da ňo vú po h¾a dáv ku (§ 95
ods.  1) ale bo jej čas� na zá kla de prá vo plat né ho uzne se -
nia súdu o po tvr de ní vy rov na nia,8aa) ak pod ¾a toh to
uzne se nia dlž ník13ec) spl nil svo je po vin nos ti úpl ne
a včas.

(2) Správ ca dane z vlast né ho pod netu od pí še da ňo vú
po h¾a dáv ku voči dlž ní ko vi13ec) ale bo jej čas� na zá kla de
prá vo plat né ho uzne se nia súdu o

a) zru še ní kon kur zu po spl ne ní roz vr ho vé ho uzne se -
nia, 

b) zru še ní kon kur zu z dô vo du, že ma je tok da ňo vé ho
dlž ní ka ne po sta ču je na úhra du vý dav kov a od me ny
správ cu kon kurz nej pod sta ty, 

c) za miet nu tí ná vr hu na vy hlá se nie kon kur zu pre ne -
dos ta tok ma jet ku ale bo 

d) zru še ní kon kur zu po spl ne ní nú te né ho vy rov na nia.

(3) Ak po skon če ní kon kurz né ho ko na nia zos ta ne
ma je tok práv nic kej oso be ale bo fy zic kej oso be zod po -
ved nej za za pla te nie da ňo vé ho ne do plat ku, od pí še
správ ca dane da ňo vú po h¾a dáv ku ale bo jej čas� pod ¾a
od se ku 2 písm. a) po skon če ní lik vi dá cie.“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13ec znie:
„13ec) § 1 zá ko na č. 328/1991 Zb. v zne ní zá ko na č. 238/2000

Z. z.“.

90. Za § 65a sa vkla da jú § 65b a 65c, kto ré zne jú:

„§ 65b 

 Po stú pe nie da ňo vej po h¾a dáv ky

(1) Na úče ly po stú pe nia da ňo vých po h¾a dá vok sa za
da ňo vú po h¾a dáv ku po va žu je da ňo vá po h¾a dáv ka zní -
že ná o da ňo vé zá väz ky (§ 95). Da ňo vý úrad ale bo col ný
úrad môže po stú pi� tre tej oso be da ňo vú po h¾a dáv ku,
kto rá vznik la pred 31. de cem brom 2002 voči da ňo vé mu 
dlž ní ko vi, kto rý je v kon kur ze. Tre �ou oso bou môže by�
len práv nic ká oso ba so 100 % ma jet ko vou účas �ou štá -
tu. Táto oso ba da ňo vú po h¾a dáv ku ïa lej ne mô že po stú -
pi�.

(2) O po stú pe ní da ňo vej po h¾a dáv ky pod ¾a od se ku 1
uzat vá ra da ňo vé ria di te¾ stvo ale bo col né ria di te¾ stvo
s tre �ou oso bou pí som nú zmlu vu o po stú pe ní da ňo vej
po h¾a dáv ky. Sú čas �ou tej to zmlu vy je aj vy spo ria da nie
práv zo za bez pe če nia da ňo vej po h¾a dáv ky. Po h¾a dáv ku
mož no po stú pi� len za od pla tu.

(3) Da ňo vý úrad ale bo col ný úrad bez zby toč né ho od -
kla du ozná mi po stú pe nie da ňo vej po h¾a dáv ky da ňo vé -
mu dlž ní ko vi a súdu, kto rý vy hlá sil kon kurz.13ed) Ak
spl ne nie po stú pe nej da ňo vej po h¾a dáv ky je za bez pe če -
né zá lož ným prá vom, ru če ním ale bo iným spô so bom, je 
da ňo vý úrad ale bo col ný úrad po vin ný po stú pe nie da -
ňo vej po h¾a dáv ky pí som ne ozná mi� aj oso be, kto rá za -
bez pe če nie zá väz ku pos ky tla. 

(4) Prá vo na kla da� s po stú pe nou da ňo vou po h¾a dáv -
kou pre chá dza na tre tiu oso bu dňom plat nos ti zmlu vy
o po stú pe ní da ňo vej po h¾a dáv ky. Da ňo vý úrad ale bo
col ný úrad od pí še da ňo vú po h¾a dáv ku zo svo jej evi den -
cie ku dňu plat nos ti zmlu vy o po stú pe ní da ňo vej po -
h¾a dáv ky.

(5) Da ňo vý úrad ale bo col ný úrad je po vin ný odo vzda� 
tre tej oso be všet ky do kla dy a pos kyt nú� všet ky pot reb -
né in for má cie, kto ré sa tý ka jú po stú pe nej da ňo vej po -
h¾a dáv ky.

(6) Od pla ta za po stú pe nie da ňo vej po h¾a dáv ky pod ¾a
od se ku 2 je príj mom štát ne ho roz po čtu.

(7) Na po stú pe nie da ňo vej po h¾a dáv ky pod ¾a toh to
zá ko na sa oso bit ný pred pis13ee) ne po u ži je.
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§ 65c

Ak je da ňo vý sub jekt v omeš ka ní s pla te ním dane
viac ako dva nás� me sia cov odo dňa splat nos ti dane,
dlž ná suma pre siah ne 100 000 Sk a sú spl ne né pod -
mien ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su,8aa) da ňo vý úrad
a col ný úrad sú po vin né poda� ná vrh na vy hlá se nie
kon kur zu na ten to da ňo vý sub jekt.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 13ed a 13ee zne jú:
„13ed) § 7 ods. 4 zá ko na č. 328/1991 Zb. v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
13ee) § 524 až 530 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

91. § 67 sa vy púš �a.

92. V § 69 ods.  2 sa slo vá „sa stal ne do pla tok splat -
ný“ na hrá dza jú slo va mi „da ňo vý ne do pla tok vzni kol“.

93. § 71 a 71a zne jú:

„§ 71

(1) Správ ca dane môže roz hod nú� o za bez pe če ní da -
ňo vé ho ne do plat ku zria de ním zá lož né ho prá va k pred -
me tu zá lož né ho prá va vo vlast níc tve da ňo vé ho dlž ní ka.
Zá lož né prá vo ne mož no zria di� k or to pe dic kým po môc -
kam a kom pen zač ným po môc kam vrá ta ne osob né ho
auto mo bi lu �až ko zdra vot ne pos tih nu tej oso by. Zá lož -
né prá vo k po h¾a dáv ke je účin né voči pod dlž ní ko vi, ak
je pod dlž ník o tom pí som ne vy roz u me ný. Roz hod nu tie
o za bez pe če ní da ňo vé ho ne do plat ku zria de ním zá lož -
né ho prá va k zá lo hu da ňo vé ho dlž ní ka ale bo pod dlž ní -
ka sa do ru čí da ňo vé mu dlž ní ko vi ale bo pod dlž ní ko vi,
kto rý sa pro ti to mu to roz hod nu tiu môže v le ho te 15 dní
odo dňa jeho do ru če nia od vo la�. Od vo la nie nemá od -
klad ný úči nok. Na vznik zá lož né ho prá va sa vy ža du je
zá pis ale bo re gis trá cia roz hod nu tia o za bez pe če ní da -
ňo vé ho ne do plat ku zria de ním zá lož né ho prá va k zá lo -
hu da ňo vé ho dlž ní ka ale bo pod dlž ní ka s vy zna če ním
jeho vy ko na te¾ nos ti pod ¾a oso bit né ho pred pi su.13h)

(2) Roz hod nu tie pod ¾a od se ku 1 musí ob sa ho va� ok -
rem ná le ži tos tí pod ¾a § 30 ods.  2 aj ozna če nie da ňo vé -
ho ne do plat ku, pred me tu zá lož né ho prá va a zá kaz da -
ňo vé mu dlž ní ko vi ale bo pod dlž ní ko vi na kla da�
s pred me tom zá lož né ho prá va bez pred chá dza jú ce ho
sú hla su správ cu dane.

(3) Ak ide o ne hnu te¾ nos�, byt ale bo ne by to vý prie -
stor, za šle správ ca dane roz hod nu tie o zria de ní zá lož -
né ho prá va k ne hnu te¾ nos ti, bytu ale bo ne by to vé mu
prie sto ru s vy zna če ním jeho vy ko na te¾ nos ti do ka tas -
tra ne hnu te¾ nos tí.13a) Správ ca dane ozná mi ka tas tru
ne hnu te¾ nos tí, kedy na do bud lo roz hod nu tie o zria de ní
zá lož né ho prá va k ne hnu te¾ nos ti prá vo plat nos�. Pri
zria de ní zá lož né ho prá va k cen ným pa pie rom správ ca
dane pri ká že práv nic kej oso be opráv ne nej vies� evi den -
ciu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,19c) aby re gis tro va la po -
za sta ve nie prá va na kla da� s cen ným pa pie rom.

(4) Zá lož né prá vo pod ¾a od se ku 1 mož no zria di� aj na
za bez pe če nie is tej da ňo vej po h¾a dáv ky, kto rá vznik ne
v bu dúc nos ti, ak je odô vod ne ná oba va, že ne splat ná
ale bo ne vy ru be ná daň ne bu de uhra de ná.

(5) Správ ca dane je opráv ne ný na úče ly pod ¾a  od seku 1
vy zva� da ňo vé ho dlž ní ka, aby pred lo žil sú pis svoj ho

ma jet ku. Da ňo vý dlž ník je po vin ný tej to vý zve v ur če nej 
le ho te vy ho vie�.

  (6) Správ ca dane dbá, aby hod no ta pred me tu zá lož -
né ho prá va pod ¾a od se ku 1 bola pri me ra ná sume da ňo -
vé ho ne do plat ku, na za bez pe če nie kto ré ho sa zá lož né
prá vo zria ïu je. Ak da ňo vý dlž ník v čase vy da nia roz -
hod nu tia o zria de ní zá lož né ho prá va ne vlast ní pred met 
zá lož né ho prá va, kto ré ho hod no ta je pri me ra ná sume
da ňo vé ho ne do plat ku, môže správ ca dane roz hod nú�
o zria de ní zá lož né ho prá va aj na pred met vyš šej hod no -
ty. Správ ca dane má prá vo skon tro lo va� prav di vos� sú -
pi su ma jet ku da ňo vé ho dlž ní ka.

  (7) Práv ne úko ny tý ka jú ce sa pred me tu zá lož né ho
prá va po vy da ní roz hod nu tia o zria de ní zá lož né ho prá -
va môže da ňo vý dlž ník vy ko na� len po pred chá dza jú -
com sú hla se správ cu dane. To ne pla tí, ak ide o vý kon
zá lož né ho prá va pred nost ným zá lož ným ve ri te ¾om  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su v mene a na účet zá lož né ho
dlž ní ka ale bo v mene zá lož né ho ve ri te ¾a a na účet da -
ňo vé ho dlž ní ka; túto sku toč nos� je pred nost ný zá lož ný
ve ri te¾ po vin ný vo pred ozná mi� správ co vi dane. 

  (8) Za bez pe če nie da ňo vé ho ne do plat ku sa vy ko ná va 
na ná kla dy da ňo vé ho dlž ní ka. Ak da ňo vý dlž ník  ne -
uhradí ná kla dy na za bez pe če nie da ňo vé ho ne do plat ku, 
správ ca dane je opráv ne ný ich vy má ha� v da ňo vom
exe kuč nom ko na ní.

  (9) Usta no ve nia od se kov 1 až 3 a 6 až 10 sa rov na ko
vz�a hu jú aj na za bez pe če nie da ňo vej po h¾a dáv ky.

(10) Usta no ve nia oso bit né ho pred pi su o zá lož nom
prá ve13b) sa po u ži jú, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

§ 71a

  (1) Ak vznik lo na pred me te zá lož né ho prá va viac zá -
lož ných práv, uspo ko jí sa zá lož né prá vo na za bez pe če -
nie da ňo vej po h¾a dáv ky ale bo zá lož né prá vo na za bez -
pe če nie da ňo vé ho ne do plat ku pod ¾a po ra dia zá pi su
ale bo re gis trá cie zá lož né ho prá va v re gis tri pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.13h) Ak sú po h¾a dáv ky za bez pe če né
zá lož ným prá vom uspo ko jo va né v čase od vy hlá se nia
kon kur zu do zru še nia kon kur zu ale bo v čase od po vo -
le nia vy rov na nia do po tvr de nia vy rov na nia, na toto
uspo ko je nie sa vz�a hu je oso bit ný pred pis.13f)

  (2) Roz hod nu tie o zria de ní zá lož né ho prá va môže
správ ca dane z vlast né ho ale bo iné ho pod netu zme ni�
ale bo zru ši�, a to aj čias toč ne, ak da ňo vý sub jekt da ňo -
vú po h¾a dáv ku ale bo da ňo vý dlž ník ale bo pod dlž ník
da ňo vý ne do pla tok za pla til cel kom ale bo sčas ti. Roz -
hod nu tie sa do ru čí da ňo vé mu sub jek tu a v prí pa de da -
ňo vé ho ne do plat ku da ňo vé mu dlž ní ko vi ale bo pod dlž -
ní ko vi, kto rí pro ti nemu môžu v le ho te 15 dní odo dňa
do ru če nia poda� od vo la nie. Prá vo plat né roz hod nu tie
sa do ru čí re gis tru pod ¾a oso bit né ho pred pi su.13h)“. 

94. V § 73 sa vy púš �a od sek 1.

Do te raj šie od se ky 2 až 12 sa ozna ču jú ako od se ky 1
až 11.

95. V § 73 ods. 7 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ale bo oso bit né ho pred pi su“.
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  96. V § 73 od sek 10 znie:
„(10) Ak je pred met da ňo vej exe kú cie za �a že ný zá lož -

ným prá vom, správ ca dane môže vy ko na� exe kú ciu na
ten to pred met len so sú hla som zá lož ných ve ri te ¾ov. Ak
na pred me te da ňo vej exe kú cie vznik lo viac zá lož ných
práv a správ ca dane je jed ným zo zá lož ných ve ri te ¾ov,
správ ca dane je po vin ný pí som ne ozná mi� za ča tie da ňo -
vé ho exe kuč né ho ko na nia aj ostat ným zá lož ným ve ri te -
¾om, kto rí sú v po ra dí roz ho du jú com na uspo ko je nie zá -
lož ných práv pred správ com dane. Pri ozna mo va ní
správ ca dane po stu pu je pod ¾a § 75 ods. 4.“. 

  97. V § 75 ods. 2 písm. i) sa vy púš �a jú slo vá „so
štát nym zna kom Slo ven skej re pub li ky“.

  98. V § 75 ods. 4 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „Rov na ko správ ca dane po stu pu je aj
pri ozna mo va ní o za ča tí da ňo vé ho exe kuč né ho ko na -
nia zá lož ným ve ri te ¾om, kto rí sú pred ním v po ra dí roz -
ho du jú com na uspo ko je nie zá lož ných práv.“.

  99. V § 76 ods. 2 písm. k) sa vy púš �a jú slo vá „so
štát nym zna kom Slo ven skej re pub li ky“.

100. V § 77 ods. 2 písm. g) sa vy púš �a jú slo vá „so
štát nym zna kom Slo ven skej re pub li ky“.

101. V § 77 ods.  3 dru há veta znie: „Da ňo vý exe kuč -
ný prí kaz sa do ru ču je do vlast ných rúk aj zá lož ným ve -
ri te ¾om, kto rí majú na ma je tok da ňo vé ho dlž ní ka zria -
de né zá lož né prá vo, v po ra dí roz ho du jú com na
uspo ko je nie zá lož ných práv pred správ com dane.“.

102. § 78 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 78

Da ňo vá exe kú cia

Da ňo vá exe kú cia je nú te ný vý kon, kto rým sa vy má ha 
za pla te nie da ňo vé ho ne do plat ku ale bo zní že nie da ňo -
vé ho ne do plat ku, za pla te nie pe ňaž ných pl ne ní ulo že -
ných roz hod nu tím a úhra da exe kuč ných ná kla dov
a ho to vých vý dav kov spô sob mi pod ¾a § 82.“.

103. V § 79 ods. 4 sa na kon ci bod ka na hrá dza čiar -
kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak v roz hod nu tí o od lo -
že ní da ňo vej exe kú cie nie je ur če né inak.“.

104. V § 82 ods. 1 pís me no h) znie:
„h) pos tih nu tím ma jet ko vých práv spo je ných s ob chod -

ným po dielom spo loč ní ka v ob chod nej spo loč nos ti.“.

105. V § 82h ods. 1 sa slo vá „z do ho dy o pra cov nej
čin nos ti a z do ho dy o vy ko na ní prá ce“ na hrá dza jú slo -
va mi „z do hôd o prá cach vy ko ná va ných mimo pra cov -
né ho po me ru“ a slo vá „zo šti pen dia s vý nim kou šti pen -
dia z ve rej ných pros tried kov“ sa na hrá dza jú slo va mi
„zo šti pen dií pod ¾a oso bit né ho pred pi su14ca)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14ca znie:
„14ca) Na prí klad zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, zá kon
č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl
(škol ský zá kon).“. 

106. V § 83a ods. 5 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Po
do ru če ní da ňo vej exe kuč nej vý zvy ban ke ban ka zo za -
blo ko va ných pe ňaž ných pros tried kov na zá kla de prí -
ka zu da ňo vé ho dlž ní ka a so sú hla som správ cu dane

po u ká že na účet správ cu dane pe ňaž né pros tried ky vo
výš ke vy má ha né ho da ňo vé ho ne do plat ku ale bo jeho
čas ti.“.

107. V § 83c ods. 5 sa vy púš �a dru há veta.

108. V § 83c ods. 12 sa za čís lom „9“ vkla da jú slo vá
„stá va sa dlž ní kom správ cu dane a“.

109. V § 84b ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Sú -
pis hnu te¾ ných vecí môže správ ca dane vy ko na� aj opa -
ko va ne.“.

110. V § 84k ods. 9 sa vy púš �a štvr tá veta.

111. V § 84m ods. 7 sa vy púš �a štvr tá veta.

112. V § 84n sa suma „1 000 Sk“ na hrá dza su mou
„5 000 Sk“.

113. Do te raj ší text § 84n sa ozna ču je ako od sek 1
a do pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Po za pla te ní ceny správ ca dane vydá na do bú da -
te ¾o vi po tvr de nie o pria mom pre daji hnu te¾ ných vecí.
Po tvr de nie o pria mom pre daji hnu te¾ ných vecí vy ho to -
ve né správ com dane sa na úče ly od po čtu dane z pri da -
nej hod no ty pod ¾a oso bit né ho zá ko na19aa) po va žu je za
do klad vy ho to ve ný pla ti te ¾om dane z pri da nej hod no -
ty.“.

114. V § 85 ods. 1 sa za slo vá „§ 84b“ vkla da jú slo vá
„a 84c“.

115. V § 87g ods. 3 sa vy púš �a štvr tá veta.

116. V § 87l ods. 3 sa vy púš �a štvr tá veta.

117. V § 87n ods. 10 sa vy púš �a štvr tá veta.

118. § 89 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 89

Da ňo vá exe kú cia pos tih nu tím ma jet ko vých práv
spo je ných s ob chod ným po dielom spo loč ní ka

v ob chod nej spo loč nos ti

(1) Správ ca dane môže da ňo vou exe kú ciou pos tih nú� 
aj ma jet ko vé prá va spo je né s ob chod ným po dielom
spo loč ní ka v ob chod nej spo loč nos ti, kto rý je da ňo vým
dlž ní kom. 

(2) Správ ca dane do ru čí ob chod nej spo loč nos ti, kto -
rej spo loč ník je da ňo vým dlž ní kom, roz hod nu tie o za -
ča tí da ňo vé ho exe kuč né ho ko na nia pos tih nu tím ma -
jet ko vých práv spo je ných s ob chod ným po dielom toh to
spo loč ní ka. V roz hod nu tí za ká že správ ca dane ob chod -
nej spo loč nos ti, aby sa do hod la s tým to spo loč ní kom
o s ku toč nos tiach, kto ré by moh li zní ži� jeho ná rok na
vy rov na cí po diel, po diel na zis ku ale bo po diel na lik vi -
dač nom zos tat ku. 

(3) Správ ca dane v roz hod nu tí o za ča tí da ňo vé ho
exe kuč né ho ko na nia za ká že ob chod nej spo loč nos ti,
aby 
a) ude li la sú hlas na pre vod ob chod né ho po dielu spo -

loč ní ka, ak je ta ký to sú hlas pot reb ný, 
b) vy pla ti la spo loč ní ko vi vy rov na cí po diel,
c) vy pla ti la spo loč ní ko vi po diel na zis ku ale bo
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d) vy pla ti la spo loč ní ko vi po diel na lik vi dač nom zos tat -
ku. 

(4) Správ ca dane do ru čí da ňo vú exe kuč nú vý zvu da -
ňo vé mu dlž ní ko vi pod ¾a od se ku 1. Do ru če ním da ňo vej
exe kuč nej vý zvy strá ca da ňo vý dlž ník ná rok na vy pla -
te nie ale bo vy rov na nie po dielov pod ¾a od se ku 3 naj viac
do výš ky vy má ha né ho da ňo vé ho ne do plat ku.

(5) Do ru če ním da ňo vé ho exe kuč né ho prí ka zu za ni ká
v ob chod nej spo loč nos ti účas� spo loč ní ka, kto rý je da -
ňo vým dlž ní kom, ak ide o exe kú ciu na ob chod ný po -
diel; ak to usta no vu je oso bit ný zá kon, ob chod ná spo -
loč nos� sa tým zru šu je.19l) Ob chod ná spo loč nos� je
po vin ná po u ká za� správ co vi dane pe ňaž né pros tried ky
zod po ve da jú ce vy rov na cie mu po dielu ale bo po dielu na
zis ku spo loč ní ka, kto rý je da ňo vým dlž ní kom, a to naj -
viac vo výš ke vy má ha né ho da ňo vé ho ne do plat ku. Ak je
ob chod ná spo loč nos� v lik vi dá cii, je po vin ná správ co vi
dane bez od klad ne po u ká za� pe ňaž né pros tried ky zod -
po ve da jú ce po dielu spo loč ní ka, kto rý je da ňo vým dlž -
ní kom, na lik vi dač nom zos tat ku ob chod nej spo loč nos -
ti, a to naj viac vo výš ke vy má ha né ho da ňo vé ho
ne do plat ku.

 (6) Ak ob chod ná spo loč nos� po ru ší po vin nos� ulo že -
nú v roz hod nu tí o za ča tí da ňo vé ho exe kuč né ho ko na -
nia pos tih nu tím ma jet ko vých práv spo je ných s ob -
chod ným po dielom v ozná me ní pod ¾a § 76 ods. 6 ale bo
v da ňo vom exe kuč nom prí ka ze a zma rí úpl ne ale bo
čias toč ne da ňo vú exe kú ciu, stá va sa dlž ní kom správ cu 
dane, kto rý je opráv ne ný vy má ha� od ob chod nej spo -
loč nos ti da ňo vý ne do pla tok spô so bom pod ¾a toh to zá -
ko na.

(7) Usta no ve nia mi od se kov 1 až 6 nie sú dotk nu té
usta no ve nia vše obec né ho pred pi su.19m) Vý po čet výš ky
po dielov pod ¾a od se ku 3 usta no vu je vše obec ný pred -
pis.19m)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 19l a 19m zne jú:
„19l) § 88 ods. 1, § 93 ods. 2, § 148 ods. 3 Ob chod né ho zá kon ní ka.
19m) Ob chod ný zá kon ník.“.

119. V § 93 od se ky 1 až 3 zne jú:
„(1) Správ ca dane z pros tried kov zís ka ných pod ¾a

§ 92 ods.  2 písm. g) vrá ti dra žob né zá bez pe ky  ne -
úspešných dra ži te ¾ov (§ 87f ods. 5).

(2) Správ ca dane zís ka ný vý �a žok po u ká za ný na da -
ňo vý exe kuč ný účet pod ¾a § 92 ods. 2 písm. a) až f)
a zís ka né úhra dy pod ¾a § 92 ods. 2 písm. h) po u ži je na
úhra du exe kuč ných ná kla dov, ho to vých vý dav kov a na
po kry tie da ňo vé ho ne do plat ku na sle du jú ci deň po dni,
keï pe ňaž né pros tried ky boli pri pí sa né na účet správ -
cu dane ale bo po dni, keï správ ca dane pri jal pros tried -
ky v ho to vos ti. To ne pla tí, ak je pred met da ňo vej exe kú -
cie za �a že ný zá lož ným prá vom. V ta kom prí pa de
po stu pu je správ ca dane pod ¾a pr vej vety až po uspo ko -
je ní zá lož ných ve ri te ¾ov, kto rí sú v po ra dí roz ho du jú -
com na uspo ko je nie zá lož ných práv pred správ com
dane. O tom to po stu pe spí še správ ca dane zá pis ni cu.
Správ ca dane po u ká že zvy šok vý �až ku do no tár skej
úscho vy19ma) do ôs mich dní odo dňa spí sa nia zá pis ni ce.

(3) Ak sú vy má ha né da ňo vé ne do plat ky z via ce rých
dru hov daní jed ným da ňo vým exe kuč ným prí ka zom,
po u ži je sa vý �a žok na po kry tie vy má ha ných da ňo vých

ne do plat kov uve de ných v da ňo vom exe kuč nom prí ka ze 
pod ¾a po ra dia vzni ku vy má ha ných da ňo vých ne do plat -
kov.“. 

120. V § 95 ods. 3 písm. b) sa od kaz „1“ nad slo vom
„zá kon“ na hrá dza od ka zom „1b“.

121. V § 95 od sek 9 znie:

„(9) V kon kurz nom ko na ní a vo vy rov na com ko na ní
vy stu pu je v mene správ cu dane po ve re ný za mest na nec 
správ cu dane, da ňo vé ho ria di te¾ stva ale bo col né ho ria -
di te¾ stva; v kon kurz nom ko na ní v mene správ cu dane
môže ko na� aj tre tia oso ba, kto rou je práv nic ká oso ba
so 100 % ma jet ko vou účas �ou štá tu, na zá kla de pod -
mie nok uve de ných v zmlu ve uza tvo re nej s da ňo vým
ria di te¾ stvom ale bo col ným ria di te¾ stvom.“.

122. V § 95a ods. 8 sa slo vá „ale bo v ňom po kra čo -
va�“ na hrá dza jú slo va mi „vrá ta ne da ňo vé ho exe kuč né -
ho ko na nia ale bo v nich po kra čo va�“. 

123. § 97 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
 „(3) Da ňo vý sub jekt pod ¾a od se ku 1 je po vin ný na do -

kla de vy ho to ve nom elek tro nic kou re gis trač nou  po -
kladnicou uvá dza� da ňo vé iden ti fi kač né čís lo len vte dy, 
ak o to ko neč ný spot re bi te¾ po žia da. Da ňo vý sub jekt za -
pí sa ný v ob chod nom re gis tri ale bo v inej evi den cii je po -
vin ný na po žia da nie na do klad vy ho to ve ný elek tro nic -
kou re gis trač nou pok lad ni cou uvies� aj ozna če nie
re gis tra, kto rý da ňo vý sub jekt za pí sal, a čís lo zá pi -
su.19r)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19r znie:
„19r) § 3a ods. 1 Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

124. Za § 99 sa vkla dá § 100, kto rý znie:

„§ 100

Roz hod nu tia vy lú če né z pre skú ma va nia súd mi

Z pre skú ma va nia súd mi sú vy lú če né roz hod nu tia o
a) od kla de pla te nia dane ale bo da ňo vé ho ne do plat ku

(§ 59),
b) pla te ní dane ale bo da ňo vé ho ne do plat ku v splát -

kach (§ 59),
c) od pus te ní da ňo vé ho ne do plat ku ale bo jeho čas ti

(§ 64).“.

125. Za § 101 sa vkla dá § 101a, kto rý znie:

„§ 101a

Na úče ly sprá vy daní je správ ca dane opráv ne ný
spra cú va� osob né úda je v sú la de s oso bit ným zá ko -
nom.20a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.“.

126. § 103 znie:

„§ 103

(1) Mi nis ter stvo môže, ak ide o sumy vyš šie ako sumy 
pod ¾a od se kov 3 a 4 a ak ne roz ho du je obec pod ¾a od se -
ku 5,
a) na žia dos� da ňo vé ho dlž ní ka po vo li� ú¾a vy z úro ku,
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zo sankč né ho úro ku ale bo z po kút s vý nim kou po kút 
ulo že ných pod ¾a § 35 ods. 1, ak by ich vy má ha ním
bola váž ne ohroz e ná vý ži va da ňo vé ho dlž ní ka ale bo
osôb od ká za ných na jeho vý ži vu ale bo ak by ich vy -
má ha nie vied lo k hos po dár ske mu zá ni ku da ňo vé ho
dlž ní ka a vý nos z jeho lik vi dá cie by bol prav de po dob -
ne niž ší než vy ru be ný úrok, sankč ný úrok ale bo ulo -
že ná po ku ta; spl ne nie tých to pod mie nok je da ňo vý
dlž ník po vin ný pre u ká za�,

b) na žia dos� de di ča po vo li� ú¾a vu z úro ku, zo sankč né -
ho úro ku ale bo z po kút s vý nim kou po kút ulo že ných 
pod ¾a § 35 ods. 1, ak da ňo vý dlž ník zo mrie a de dič -
ské ko na nie bolo ukon če né; spl ne nie tej to pod mien -
ky je de dič po vin ný pre u ká za�.

(2) Mi nis ter stvo môže
a) roz hod nú� v spor ných prí pa doch o spô so be zda ne -

nia, ak ide o da ňo vé sub jek ty so síd lom ale bo byd li s -
kom v za hra ni čí,

b) vo vz�a hu k za hra ni čiu vy ko na� opat re nia na za bez -
pe če nie vzá jom nos ti ale bo od vet né opat re nia na
úče ly vzá jom né ho da ňo vé ho vy rov na nia.

(3) Da ňo vé ria di te¾ stvo a col né ria di te¾ stvo je opráv -
ne né na zá kla de žia dos ti po vo li� ú¾a vu z úro ku, zo
sankč né ho úro ku a z po kút s vý nim kou po kút ulo že -
ných pod ¾a § 35 ods. 1 z dô vo dov uve de ných v od se ku 1
písm. a) a b), ak výš ka ulo že né ho úro ku, sankč né ho
úro ku ale bo po ku ty v jed not li vom prí pa de ne pre siah -
ne, ak ide o 
a) fy zic kú oso bu, sumu 5 000 000 Sk,
b) práv nic kú oso bu, sumu 50 000 000 Sk.

(4) Da ňo vý úrad a col ný úrad je opráv ne ný po vo li�
ú¾a vu z úro ku, zo sankč né ho úro ku a z po ku ty s vý nim -
kou po kút ulo že ných pod ¾a § 35 ods. 1 z dô vo dov uve -
de ných v od se ku 1 písm. a) a b), ak výš ka ulo že né ho
úro ku, sankč né ho úro ku ale bo po ku ty v jed not li vom
prí pa de ne pre siah ne, ak ide o
a) fy zic kú oso bu, sumu 1 000 000 Sk,
b) práv nic kú oso bu, sumu 10 000 000 Sk.

(5) Správ ca dane, kto rým je obec, môže pri da niach,
kto ré spra vu je, na žia dos� da ňo vé ho dlž ní ka po vo li�
ú¾a vy z úro ku, zo sankč né ho úro ku ale bo z po kút s vý -
nim kou po kút ulo že ných pod ¾a § 35 ods. 1 za pod mie -
nok uve de ných v od se ku 1 písm. a) a b).

(6) Ú¾a vy z úro ku, zo sankč né ho úro ku ale bo z po kút
s vý nim kou po kút ulo že ných pod ¾a § 35 ods. 1 mož no
pod ¾a od se ku 1 písm. a) a b) a od se kov 3, 4 a 5 po vo li�
v sú la de s tým to zá ko nom a s oso bit ným pred pi som.8g)
V prí pa doch uve de ných v od se koch 1 až 5 sa roz hod nu -
tie ne vy dá va.

(7) Mi nis ter stvo môže vy da� opat re nia na za me dze nie 
ne zrov na los tí vznik nu tých z uplat ňo va nia da ňo vých
pred pi sov. Toto opat re nie uve rej ňu je mi nis ter stvo vo
svo jom pub li kač nom or gá ne a vy hla su je v zbier ke zá -
ko nov uve rej ne ním ozná me nia mi nis ter stva o jeho vy -
da ní.

(8) Správ ca dane na žia dos� fy zic kej oso by ale bo
práv nic kej oso by ozná mi o inom da ňo vom sub jek te
úda je uve de né v § 23b ods. 12 písm. a), b) a d) a výš ku
ú¾a vy z úro ku, zo sankč né ho úro ku ale bo z po ku ty.“.

127. V § 109 sa vy púš �a od sek 3.

128. V § 110a sa vy púš �a jú od se ky 6 a 7.

129. Za § 110b sa vkla da jú § 110c a 110d, kto ré zne -
jú:

„§ 110c

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám účin ným
od 1. ja nu ára 2004

(1) Pri po vo ¾o va ní ú¾av z pe ná le, po kút, zo zvý še nia
dane a z úro kov vy ru be ných do 31. de cem bra 2003 sa
po stu pu je pod ¾a zá ko na účin né ho do 31. de cem bra
2003.

(2) Na ko na nie vo ve ciach pa u šál nej dane sa po u ži je
zá kon účin ný do 31. de cem bra 2003.

(3) Na pe ná le za ne za pla te nie pred dav ku na daň  po -
d¾a oso bit né ho zá ko na6ec) vy ru be né do 31. de cem bra
2003 a na sankč ný úrok za ne za pla te nie pred dav ku na
daň pod ¾a oso bit né ho zá ko na6ec) vy ru be ný za ob do bie
od 1. ja nu ára 2004 do 31. mar ca 2004 sa vz�a hu je zá -
kon účin ný do 31. de cem bra 2003.

(4) Usta no ve nie § 65c sa prvý raz uplat ní, ak je da ňo -
vý sub jekt v omeš ka ní s pla te ním dane viac ako šes�
me sia cov po 1. ja nu ári 2004.

(5) Do na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní
Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii sa usta no ve nia
§ 35b ods.  1 až 9 uplat nia na všet ky dane s vý nim kou
dane z pri da nej hod no ty a spot reb ných daní.

§ 110d

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp skej
únie uve de né v prí lo he.“.

130. Prí lo ha č. 1 a prí lo ha č. 2 sa vy púš �a jú.

131. Slo vá „pe ná le, úrok a zvý še nie dane“ vo všet -
kých tva roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo -
va mi „sankč ný úrok a úrok“ v prí sluš nom tva re a slo vo
„ne do pla tok“ vo všet kých tva roch sa v ce lom tex te zá -
ko na na hrá dza slo va mi „da ňo vý ne do pla tok“ v prí sluš -
nom tva re.

Čl. II

Zá kon č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní
v zne ní zá ko na č. 471/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 91/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 122/1993 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 159/1994
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. 190/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 58/1996 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 118/1996 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 292/1996
Z. z., zá ko na č. 12/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu
Slo ven skej re pub li ky č. 92/1998 Z. z., ná le zu Ústav né -
ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 197/1999 Z. z., zá ko -
na č. 281/1999 Z. z., zá ko na č. 238/2000 Z. z., zá ko -
na č. 397/2001 Z. z., zá ko na č. 566/2001 Z. z.,
zá ko na č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 395/2002 Z. z.,
zá ko na č. 510/2002 Z. z. a zá ko na č. 353/2003 Z. z.
sa do pĺ ňa tak to:
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V § 4 ods. 7 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a  správca dane.1aa)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1aa znie: 
„1aa) § 65c zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.

v zne ní zá ko na č. 609/2003 Z. z.“.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 374/1994 Z. z. o nie ktorých opat re niach na za bez -
pe če nie hos po dá re nia Slo ven skej re pub li ky v roku
1995 a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní 
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. 303/1995 Z. z., zá ko na č. 280/1997 Z. z.
a zá ko na č. 125/1998 Z. z. sa mení tak to:

V člán ku XXV sa vy púš �a bod 4.

Čl. IV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 386/1996 Z. z., zá ko na č. 358/1997 Z. z., zá ko na
č. 377/1998 Z. z., zá ko na č. 348/1999 Z. z., zá ko na
č. 441/2000 Z. z., zá ko na č. 169/2001 Z. z., zá ko na
č. 445/2001 Z. z., zá ko na č. 502/2001 Z. z., zá ko na
č. 506/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 559/2001 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko na
č. 427/2002 Z. z., zá ko na č. 163/2003 Z. z. a zá ko na
č. 267/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

§ 14 ods.  2 sa do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) na zá kla de po tvr de nia o za po čí ta ní zá väz ku roz poč -

to vej or ga ni zá cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.10d)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10d znie:

„10d) § 428a zá ko na č. 238/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 464/2003
Z. z.
§ 63a zá ko na č. 511/1992 Zb. v zne ní zá ko na č. 609/2003
Z. z.“.

Čl. V

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní a po plat kov
a o  zmenách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov,
ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 165/1993 Z. z.,
zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 253/1993 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 254/1993 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 172/1994 Z. z., zá ko nom Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 187/1994 Z. z., zá -
ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 249/1994 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 367/1994 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 374/1994 Z. z., zá ko nom Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 Z. z., zá -
ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 146/1995 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 304/1995 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko nom
č. 12/1998 Z. z., zá ko nom č. 219/1999 Z. z., zá ko nom 
č. 367/1999 Z. z., zá ko nom č. 240/2000 Z. z., zá ko -
nom č. 493/2001 Z. z., zá ko nom č. 215/2002 Z. z., zá -
ko nom č. 233/2002 Z. z., zá ko nom č. 291/2002 Z. z.,
zá ko nom č. 526/2002 Z. z., zá ko nom č. 114/2003
Z. z. a tým to zá ko nom.

Čl. VI

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004
s vý nim kou čl. I bodu 63 § 35b ods. 10, kto rý na do bú -
da účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy
o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii. 

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Prí lo ha
k zá ko nu Slovenskej národnej rady
č. 511/1992 Zb.

ZOZ NAM PREBERANÝCH PRÁV NYCH AK TOV

Zá ko nom, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní a po plat kov
a o z me nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto rým sa me nia a do pĺ ňa jú
nie ktoré ïal šie zá ko ny, sa čias toč ne trans po nu je
— smer ni ca Rady 77/799/EHS z 19. de cem bra 1977 o vzá jom nej po mo ci kom pe tent ných úra dov člen ských štá tov v ob -

las ti pria mych a ne pria mych daní (Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo čen stiev L 336, 27. 12. 1977, s. 0015 — 0020)
— zme ne ná smer ni cou Rady 79/1070/EHS zo 6. de cem bra 1979 (Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo čen stiev L 331,
27. 12. 1979, s. 0008 — 0009) a smer ni cou Rady 92/12/EHS z 25. feb ru ára 1992 (Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo -
čen stiev L 076, 23. 3. 1992, s. 0001 — 0013),

— smer ni ca Rady 76/308/EHS z 15. mar ca 1976 o vzá jom nej po mo ci pri vy má ha ní po h¾a dá vok tý ka jú cich sa ur či -
tých po plat kov, od vo dov, daní a ïal ších opat re ní (Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo čen stiev L 073, 19. 3. 1970,
s. 0018 — 0023) — do pl ne ná smer ni cou Rady 79/1071/EHS zo 6. de cem bra 1979 (Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo -
čen stiev L 331, 27. 12. 1979, s. 0010 — 0010), na ria de ním Rady 92/108/EHS zo 14. de cem bra 1992 (Úrad ný  vest ník
Eu róp skych Spo lo čen stiev L 390, 31. 12. 1992, s. 0124 — 0126), smer ni cou rady 2001/44/ES z 15. júna 2001
(Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo čen stiev L 175, 28. 6. 2001, s. 0017 — 0020) a smer ni cou ko mi sie 2002/94/ES
z 9. de cem bra 2002 (Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo čen stiev L 337, 13. 12. 2002, s. 0041-0054),

— smer ni ca 95/46/ES Eu róp ske ho par la men tu a Rady z 24. ok tób ra 1995 o ochra ne jed not liv cov s oh¾a dom na
spra co va nie osob ných úda jov a o vo¾ nom po hy be tých to úda jov (Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo čen stiev L 281,
23. 11. 1995, s. 0031 — 0050),

— smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 1999/93/ES z 13. de cem bra 1999 o rám ci spo lo čen stva pre elek tro nic -
ké pod pi sy (Úrad ný ves tník Eu róp skych Spo lo čen stiev L 013, 19. 1. 2000, s. 0012 — 0020).

Uve de né práv ne nor my EÚ/ES sú ofi ciál nym pre kla dom a sú pre lo že né, zre vi do va né a ulo že né Cen trál nou pre kla -
da te¾ skou jed not kou Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky sek cie In šti tú t pre ap ro xi má ciu prá va. 
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