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Z Á K O N

z 27. februára 2003,

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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona
č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona
č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona
č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona
č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 526/2002 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 17 sa za slovom „časti“ vypúš�ajú
slová „s výnimkou § 30a“.

2. § 30a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Správca dane ukončí daňovú kontrolu (§ 15) do

šiestich mesiacov odo dňa jej začatia. Orgán najbližšie
nadriadený správcovi dane môže lehotu uvedenú v pr-
vej vete v zložitých prípadoch pred jej uplynutím pri-
merane predĺži�, najviac však o šes� mesiacov. Ak
vykonáva daňovú kontrolu orgán pod¾a § 15 ods. 16,
príslušným orgánom na predĺženie lehoty je minister-
stvo.“.

3. § 30a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak správca dane alebo orgán pod¾a § 15 ods. 16

nemôže daňovú kontrolu ukonči� do šiestich mesiacov
odo dňa jej začatia, je povinný o tom s uvedením dô-
vodov písomne upovedomi� kontrolovaný daňový sub-
jekt.“.

4. § 31a sa vypúš�a.

5. § 40 sa vypúš�a. 

6. Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý znie:

„§ 105a

Na ukončenie daňovej kontroly, ktorá sa začala pred
1. májom 2003, sa vz�ahuje ustanovenie § 30a.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. mája 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 2001 bola v Bejrúte podpísaná
Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky.

Dohoda nadobudla platnos� 19. decembra 2002 na základe článku 12 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnos� Obchodnej dohody medzi vládou Českosloven-
skej socialistickej republiky a vládou Libanonskej republiky podpísanej v Prahe 28. augusta 1980.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2000 bola v Teheráne podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej
doprave.

Dohoda nadobudla platnos� 26. októbra 2001 na základe článku 13.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnos� Dohody medzi vládou Československej socialis-
tickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave podpísaná 29. novembra 1976
v Teheráne (vyhláška č. 32/1979 Zb.).

Strana 696 Zbierka zákonov č. 116/2003 Čiastka 53



OBSAH:

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 116/2003 Z. z. — Dohoda medzi vládou Slovenskej repub-
liky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Príloha k čiastke 53

Ročník 2003

Elektronická

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Za obsah stránok elektronickej Zbierky zákonov zodpovedá Poradca podnikate¾a, spol. s. r. o.



DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky

o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Iránskej islam-
skej republiky (ïalej len „zmluvné strany“),

želajúc si u¾ahči� medzinárodnú cestnú prepravu
osôb a tovaru medzi oboma štátmi a tranzit cez ich
územia,

dohodli sa takto:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody pojem
1. „dopravca“ znamená ¾ubovo¾nú fyzickú osobu alebo

právnickú osobu, ktorá má sídlo na území Sloven-
skej republiky alebo Iránskej islamskej republiky
alebo je jej občanom a ktorá je oprávnená v súlade
s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi
vykonáva� medzinárodnú cestnú prepravu osôb
a tovaru,

2. „vozidlo“ je ¾ubovo¾né mechanicky poháňané cestné
vozidlo, ktoré je
a) prispôsobené buï na prepravu viac ako deviatich

osôb vrátane vodiča (osobné vozidlo), alebo na
prepravu tovaru (nákladné vozidlo),

b) evidované na území štátu jednej zo zmluvných
strán (v prípade �ahača s návesom sa vyžaduje
evidencia �ahača).

Pojem „vozidlo“ sa vz�ahuje na ¾ubovo¾né samostat-
né vozidlo alebo na kombináciu vozidla a prívesu alebo
návesu.

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto dohody oprávňujú dopravcov
prepravova� po ceste vo vozidlách osoby alebo tovar
medzi územiami štátov zmluvných strán, tranzitom
cez územia ich štátov, ako aj z územia alebo na
územie tretích štátov.

Článok 3

Preprava osôb

1. Preprava osôb je oslobodená od povolení pod pod-
mienkou, že
a) sa prepravujú osoby určitým vozidlom po celej

trase, v ktorej východiskové a cie¾ové body sa
nachádzajú na území štátu zmluvnej strany, kde
je vozidlo evidované, a počas jazdy alebo v prípade
zastávok mimo územia štátu zmluvnej strany

žiadny cestujúci neopustí vozidlo ani do neho
nenastúpi (jazda za zatvorenými dverami) alebo

b) sa prepravuje skupina osôb zo štátu, v ktorom je
vozidlo evidované, na územie štátu druhej zmluv-
nej strany a vozidlo opúš�a územie štátu druhej
zmluvnej strany bez cestujúcich,

c) ide o jazdu za zatvorenými dverami formou tran-
zitu cez územie štátu druhej zmluvnej strany.

2. Pri vykonávaní prepráv uvedených v odseku 1 tohto
článku sa vo vozidle musí nachádza� jazdný list,
ktorý sa predloží na požiadanie príslušných orgá-
nov. Obsah a formu jazdného listu dohodnú prí-
slušné orgány štátov zmluvných strán.

3. Všetky ïalšie druhy prepráv osôb okrem prepráv
uvedených v odseku 1 podliehajú povoleniu, ktoré
sa vydá po vzájomnej dohode príslušných orgánov
štátov zmluvných strán.

Článok 4

Preprava tovaru

Preprava tovaru vykonávaná v súlade s touto doho-
dou vozidlami buï prázdnymi, alebo naloženými na
území štátov zmluvných strán podlieha povoleniu prí-
slušných orgánov pôsobiacich na území štátov zmluv-
ných strán, ak sa uskutočňuje

a) medzi ktorýmko¾vek dohodnutým bodom na úze-
mí štátu jednej zo zmluvných strán a ktorýmko¾-
vek dohodnutým bodom na území štátu druhej
zmluvnej strany alebo

b) tranzitom cez územie štátu druhej zmluvnej stra-
ny, alebo

c) z tretích štátov alebo do tretích štátov.

Zmiešaná komisia uvedená v článku 12 tejto dohody
rozhodne o platnosti a druhu povolení.

Povolenia sa budú vymieňa� ročne a na požiadanie
prostredníctvom príslušných orgánov štátov zmluv-
ných strán.

Takéto povolenie platí pre jedno vozidlo alebo kom-
bináciu vozidiel na jednu jazdu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Hmotnos� a rozmery vozidiel

1. Pokia¾ ide o hmotnos� a rozmery vozidiel, každá
zmluvná strana sa zaväzuje, že nebude klás� pre
vozidlá evidované na území štátu druhej zmluvnej
strany prísnejšie podmienky ako pre vozidlá evido-
vané na území jej štátu.

K oznámeniu č. 116/2003 Z. z.
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2. Ak hmotnos� alebo rozmery vozidla prevyšujú ma-
ximálne limity povolené na území štátu zmluvnej
strany, vyžaduje sa osobitné povolenie príslušného
orgánu štátu tejto zmluvnej strany.

Ak sa v takomto povolení vymedzuje, že vozidlo musí
použi� špeciálnu trasu, doprava sa povo¾uje len po
tejto trase.

Článok 6

Zákaz vnútroštátnej prepravy

Ustanovenia tejto dohody nepovo¾ujú dopravcom
štátu jednej zmluvnej strany prepravova� osoby alebo
tovar na území štátu druhej zmluvnej strany z jedného
bodu do druhého bodu.

Článok 7

Dane a poplatky

1. Vozidlá používané na prepravu osôb alebo tovaru
v súlade s touto dohodou sú na území štátu druhej
zmluvnej strany oslobodené od daní a poplatkov
vyberaných za vlastnenie a používanie vozidiel (cest-
ná daň).

2. Oslobodenie pod¾a odseku 1 sa nevz�ahuje na dane
alebo poplatky za spotrebu paliva a na osobitné
poplatky za použitie niektorých mostov, tunelov
a dia¾nic.

Článok 8

Colné formality

1. Vozidlá dočasne vstupujúce na územie štátu druhej
zmluvnej strany sú oslobodené od dovozných ciel,
daní a iných platieb a nepodliehajú dovozným zá-
kazom a obmedzeniam pod¾a vnútroštátnych práv-
nych predpisov štátu príslušnej zmluvnej strany,
pričom ich spätný výjazd sa uskutočňuje pod¾a
týchto vnútroštátnych právnych predpisov.

2. Palivo, ktoré sa nachádza v štandardných nádr-
žiach vozidla štátu jednej zo zmluvných strán do-
časne dovezeného na územie štátu druhej zmluvnej
strany, nepodlieha dovoznému clu, daniam a iným
platbám, ani dovozným zákazom a obmedzeniam,
ak tieto nádrže pôvodne do vozidla nainštaloval
výrobca.

3. Náhradné dielce dovezené na opravu vozidla, ktoré
na územie štátu zmluvnej strany vstúpilo pod¾a
ustanovení odseku 1 tohto článku, nepodliehajú
dovoznému clu, daniam a iným platbám, ani dovoz-
ným zákazom a obmedzeniam. Zmluvné strany mô-
žu vyžadova�, aby dovezené náhradné dielce boli
zapísané na doklade, na základe ktorého sa povolí
ich dočasný dovoz na územie štátu zmluvnej stra-
ny. Vymenené náhradné dielce vozidla, ktoré boli
nahradené dovezenými náhradnými dielcami, mu-
sia by� opätovne vyvezené alebo vybavené pod do-
h¾adom colných orgánov štátu príslušnej zmluvnej
strany.

Článok 9

Použitie vnútroštátnych právnych
predpisov

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené touto
dohodou ani inými medzinárodnými zmluvnými doku-
mentmi, ktorých sú oba štáty zmluvnými stranami,
dopravcovia a vodiči vozidiel štátu jednej zmluvnej
strany sú povinní rešpektova� vnútroštátne právne
predpisy štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Priestupky

1. Príslušné orgány štátov zmluvných strán dohliad-
nu, aby dopravcovia dodržiavali ustanovenia tejto
dohody.

2. Príslušné orgány štátu zmluvnej strany, v ktorom
je vozidlo evidované, v prípade, že jeho dopravcovia
alebo vodiči vozidiel porušia ustanovenia tejto do-
hody alebo vnútroštátne právne predpisy o premáv-
ke a doprave platné na území štátu druhej zmluvnej
strany, prijmú nasledujúce kroky, ak to vyžadujú
príslušné orgány štátu tejto druhej zmluvnej stra-
ny:
a) upozornenie,
b) pozastavenie povolenia vykonáva� prepravu na

území štátu zmluvnej strany, v ktorom došlo k po-
rušeniu, buï dočasne, čiastočne, alebo úplne
pod¾a dohody medzi príslušnými orgánmi štátov
zmluvných strán.

3. Príslušné orgány štátu zmluvnej strany oznámia
príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany
prijaté opatrenia určené v odseku 2 tohto článku.

4. Ustanovenie tohto článku nebráni prija� opatrenia
inými orgánmi štátu v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi štátu tej zmluvnej strany, na
ktorého území došlo k porušeniu.

Článok 11

Príslušné orgány

Príslušnými orgánmi na vykonávanie tejto dohody
sú:

v prípade vlády Slovenskej republiky Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

v prípade vlády Iránskej islamskej republiky Minis-
terstvo ciest a dopravy a Organizácia pre terminály
(T. T. O).

Článok 12

Zmiešaná komisia

1. Zo zástupcov príslušných orgánov štátov zmluv-
ných strán sa zriadi zmiešaná komisia. Úlohou
zmiešanej komisie je
a) dohliada� na vykonávanie tejto dohody,
b) skúma� a vypracova� návrhy na riešenie možných

problémov, ktoré nebudú priamo vyriešené prí-
slušnými orgánmi uvedenými v článku 11 tejto
dohody,
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c) prešetri� všetky relevantné otázky, ktoré spadajú
do rozsahu tejto dohody, a pripravi� odporúčania
na ich vyriešenie,

d) posudzova� všetky ïalšie záležitosti týkajúce sa
cestnej dopravy, ktoré je potrebné spoločne do-
hodnú�.

Zmiešaná komisia môže odporúča� zmenu ktorého-
ko¾vek článku tejto dohody a predloži� zmenu na
schválenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi štátov zmluvných strán.

2. Zmiešaná komisia sa bude stretáva� na požiadanie
jednej zo zmluvných strán striedavo v Slovenskej
republike a v Iránskej islamskej republike, pričom
jej rozhodnutia sú záväzné pre obe zmluvné strany.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnos� tridsiatym dňom
po tom, ako si zmluvné strany navzájom písomne
oznámia diplomatickou cestou, že boli splnené pod-
mienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpis-

mi potrebnými na nadobudnutie platnosti tejto doho-
dy.

Článok 14

Doba platnosti dohody

Táto dohoda sa uzaviera na dobu 3 rokov. Dohoda
zostáva naïalej v platnosti, kým ju jedna zo zmluvných
strán písomne nevypovie so šes�mesačnou výpoved-
nou lehotou.

Dané v Teheráne 17. mája 2000 v jednej preambule
a štrnástich článkoch v dvoch pôvodných vyhotove-
niach, každé v slovenskom, perzskom a anglickom
jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.
V prípade rozdielneho výkladu tejto dohody je rozho-
dujúce znenie v anglickom jazyku.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca
platnos� Dohoda medzi vládou Československej socia-
listickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzi-
národnej cestnej doprave podpísaná 29. novembra
1976 v Teheráne.

Za vládu 
Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu
Iránskej islamskej republiky:

Mahmud Hodžati v. r.
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