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Z Á K O N

z 9. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997
Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999
Z. z., zákona č. 342/1999 Z. z., zákona č. 246/2000
Z. z., zákona č. 524/2001 Z. z., zákona č. 555/2001
Z. z., zákona č. 511/2002 Z. z. a zákona
č. 637/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 ods. 1 tretia veta znie:
„Ak platite¾ nemôže odpočíta� nadmerný odpočet

od vlastnej daňovej povinnosti najneskôr v zdaňova-
com období, v ktorom uplynie šes� mesiacov od
skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom nadmer-
ný odpočet vznikol, daňový úrad vráti neodpočítaný
odpočet alebo jeho neodpočítanú čas� do 30 dní od
podania žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu;
žiados� možno poda� najskôr pri podaní daňového
priznania za toto zdaňovacie obdobie.“.

2. V § 23 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) platite¾ v príslušnom zdaňovacom období usku-

točnil vývoz tovaru (§ 37), vývoz služieb (§ 38)
a medzinárodnú prepravu (§ 39), ktoré predsta-
vujú najmenej 30 % zo všetkých uskutočnených
zdanite¾ných plnení v tuzemsku v cenách bez da-
ne v príslušnom zdaňovacom období, alebo dodal
tovar v colnom režime aktívny zuš¾ach�ovací styk
v podmienečnom systéme, ktorý predstavuje naj-
menej 30 % zo všetkých uskutočnených zdanite¾-
ných plnení v cenách bez dane,“.

3. V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) platite¾ v príslušnom zdaňovacom období odpočí-

tava daň alebo sumy dane, ktoré sú celkovo vyššie
ako 100 000 Sk a ktoré sa viažu na ceny nadobú-
daného investičného majetku (§ 21a ods. 4) alebo
technického zhodnotenia (§ 21a ods. 6), a súčas-
ne táto odpočítavaná daň alebo sumy dane pred-

stavujú viac ako 50 % celkového súčtu súm dane
na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie.“.

4. V § 23 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú
slovami „odsekov 1 a 2“.

5. Za § 55d sa vkladá § 55e, ktorý vrátane nad-
pisu znie:

„§ 55e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od
1. júna 2003

(1) Nadmerné odpočty uplatnené za zdaňovacie
obdobia január až jún 2003 daňový úrad vráti do
31. augusta 2003, ak sú splnené podmienky pod¾a
§ 23 ods. 2 písm. a) alebo c) zákona účinného od
1. júla 2003. Ustanovenie § 23 ods. 3 sa uplatní
primerane.

(2) Ustanovenie § 23 ods. 1 zákona účinného od
1. júla 2003 sa vz�ahuje aj na neodpočítané nad-
merné odpočty uplatnené za zdaňovacie obdobia
január až jún 2003.“.

6. V prílohe č. 1 sa za položku „15121999 — Po-
žltový olej“ vkladá položka „151419 — Ostatné len
na potravinárske účely“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom
č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., záko-
nom č. 153/1999 Z. z., zákonom č. 342/1999 Z. z.,
zákonom č. 246/2000 Z. z., zákonom č. 524/2001
Z. z., zákonom č. 555/2001 Z. z., zákonom
č. 511/2002 Z. z., zákonom č. 637/2002 Z. z.
a týmto zákonom.
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Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júna 2003
okrem čl. I bodov 1 až 5, ktoré nadobúdajú účin-
nos� 1. júla 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

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 2. júla 2001 bola v Bu e nos Ai res pod pí sa ná Do -
ho da o ob chod nej a hos po dár skej spo lu prá ci me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Ar ge ntín skej re pub li ky.

Pre zi dent Slo ven skej re pub li ky do ho du ra ti fi ko val 28. sep tem bra 2001. Ra ti fi kač né lis ti ny boli vy me ne né v Bra ti -
sla ve 9. ap rí la 2003.

Do ho da na do bud ne plat nos� 9. mája 2003 na zá kla de člán ku 12.

Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to do ho dy sa skon čí plat nos� Ob chod nej do ho dy me dzi Čes ko slo ven skou so cia -
lis tic kou re pub li kou a Ar gen tín skou re pub li kou pod pí sa nej v Bu e nos Ai res 8. no vem bra 1973 a Do ho dy o hos po dár -
skej a tech nic kej spo lu prá ci me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Ar gen tín skej re pub li ky
pod pí sa nej v Bu e nos Ai res 13. de cem bra 1978 (vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 129/1980 Zb.).

Do tex tu do ho dy mož no na zrie� na Mi nis ter stve hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 15. mája 2002 bola v Bra ti sla ve pod pí sa ná Do -
ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Ma ce dón skej re pub li ky o ob chod nej a hos po dár skej spo lu prá ci.

Do ho da na do bud ne plat nos� 11. mája 2003 na zá kla de člán ku 16.

Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to do ho dy sa skon čí me dzi zmluv ný mi stra na mi plat nos� Ob chod nej do ho dy me -
dzi vlá dou Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky a Zvä zo vou vý kon nou ra dou Skup šti ny So cia lis tic kej fe de ra -
tív nej re pub li ky Ju ho slá via pod pí sa nej 8. feb ru ára 1991 v Be leh ra de.

Do tex tu do ho dy mož no na zrie� na Mi nis ter stve hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti

na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

V prílohe č. 1 v časti Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných kanalizácií pre I. až III. kategóriu majú by� v II. kategórii namiesto slov „od 2 000 do
25 0000“ správne uvedené slová „od 2 000 do 25 000“.
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