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532
ZÁKON
z 27. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 205/2004 Z. z., zákona è. 220/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z. a zákona è. 587/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 2 sa písmeno a) dopåòa ôsmym a deviatym bodom, ktoré znejú:
8. o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizaèných opatrení,
9. o udelenie súhlasu na urèenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisovania mnostiev vypúaných zneèisujúcich látok, údajov o dodraní urèených emisných limitov a veobecných podmienok
prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne
zneèistenia ovzduia;.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia § 22
ods. 1 písm. a) a d) a h) a ods. 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33
ods. 3 písm. l) zákona è. 478/2002 Z. z. nahrádza citáciou § 22 ods. 1 písm. a) a d), f), h) a i) a odsek 6, § 23
ods. 7, 9 a 10 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona è. 478/2002
Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z..
3. V § 8 ods. 2 sa písmeno b) dopåòa piatym a
siedmym bodom, ktoré znejú:
5. konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd,
6. konanie o povolenie na vypúanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd,
7. konanie o povolenie na vypúanie odpadových vôd
a osobitných vôd do verejnej kanalizácie;.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia § 17
ods. 1 písm. g) a k), § 22 ods. 1 a § 23 a 24 zákona
è. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). nahrádza citáciou
§ 21 ods. 1 písm. a) a d), § 26 a 28, § 36 ods. 5 a 9 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov..

5. V § 8 ods. 2 písm. c) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: a vodných stavieb, v ktorých sa
znekodòujú osobitné druhy kvapalných odpadov.
6. V § 8 ods. 2 písm. c) v treom bode sa na konci pripájajú tieto slová: a vodných stavieb, v ktorých sa
zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov.
7. V § 8 ods. 2 písm. c) iesty bod znie:
6. konanie o udelenie súhlasu na uzavretie skládky
odpadov alebo jej èasti alebo na vykonanie jej rekultivácie,.
8. V § 8 ods. 2 písm. c) sa za iesty bod vkladá nový
siedmy a ôsmy bod, ktoré znejú:
7. konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na znekodòovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpeèných
odpadov,
8. konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpeènými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré
nebol daný súhlas pod¾a predchádzajúcich konaní,
a to v prípade, ak drite¾ odpadu roène nakladá
v súhrne s väèím mnostvom ako 100 kg alebo ak
prepravca prepravuje roène väèie mnostvo ako
100 kg nebezpeèných odpadov; okrem súhlasu na
prepravu nebezpeèných odpadov presahujúcu
územný obvod obvodného úradu ivotného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpeèných odpadov
presahujúcu územie kraja,.
Doterají siedmy a deviaty bod sa oznaèujú ako
deviaty a jedenásty bod.
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia § 7
ods. 1 písm. a) a e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) a c) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. nahrádza citáciou § 7 ods. 1
písm. a) a g) a k) a odsek 10, § 16 písm. a) a c) zákona
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 24/2004 Z. z..
10. V § 8 ods. 3 sa slová (§ 10 ods. 2) nahrádzajú
slovami (§ 10 ods. 4) a prvá veta znie: Ak ide o integrované povo¾ovanie prevádzky, ktoré súèasne vyaduje
povoli novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je
súèasou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby ete pred jej dokonèením a konanie o povolení terénnych úprav.14).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 60 a 65, § 68 a 71 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorích predpisov..

11. V § 8 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: za podstatnú zmenu
sa vdy povauje zmena alebo rozírenie prevádzky,
ktoré dosahuje prahové hodnoty ustanovené v prílohe
è. 1..
12. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Verejnos, úèastníci konania,
dotknuté orgány, zúèastnené osoby
(1) Verejnos na úèely tohto zákona je jedna alebo
viacero fyzických osôb alebo právnických osôb, ich
zdruenia alebo skupiny.
(2) Úèastníkom konania je
a) prevádzkovate¾,
b) vlastník pozemku alebo stavby, ktorého práva k nim
môu by povolením priamo dotknuté,
c) obec, v ktorej je povo¾ovaná prevádzka umiestnená
alebo pod¾a územného plánu alebo územného rozhodnutia má by umiestnená,
d) zainteresovaná verejnos; v prípadoch pod¾a odseku 3 písm. b) a c) na základe písomnej prihláky podanej po zverejnení iadosti [§ 12 ods. 2 písm. d)].
(3) Zainteresovaná verejnos je verejnos, ktorá je
alebo môe by dotknutá konaním pri vydávaní povolenia pre novú prevádzku alebo povolenia podstatnej
zmeny v èinnosti prevádzky alebo konaním pri aktualizácii podmienok povolenia uskutoèòovanej na základe
výzvy pod¾a § 22 ods. 1 písm. d) alebo ktorá má alebo
môe ma na takomto konaní záujem. Zainteresovanou
verejnosou je
a) osoba, ktorá tvrdí, e môe by rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach priamo dotknutá, a to a do èasu,
kým sa preukáe opak,
b) organizácia podporujúca ochranu ivotného prostredia zaloená pod¾a osobitných predpisov;18a) táto
organizácia sa na úèely tohto zákona povauje za
subjekt, ktorého právo na priaznivé ivotné
prostredie18b) môe by rozhodnutím dotknuté,
c) obèianske zdruenie18c) zdruujúce najmenej 250 fyzických osôb starích ako 18 rokov, z toho aspoò
150 osôb s trvalým pobytom v obci, ktorá je úèastníkom konania; toto zdruenie sa na úèely tohto zákona povauje za subjekt, ktorého právo na priaznivé
ivotné prostredie môe by rozhodnutím dotknuté.
(4) Dotknutými orgánmi sú
a) orgány verejnej správy, ktoré sú správnymi orgánmi
v konaniach pod¾a predpisov o ochrane ovzduia,
o vodách, o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho
fondu, o ochrane lesného pôdneho fondu, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny, o ochrane zdravia ¾udí a o veterinárnej starostlivosti (§ 8 ods. 2)
zlúèených do integrovaného povo¾ovania,
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b) stavebný úrad, ak súèasou integrovaného povo¾ovania je aj stavebné konanie,
c) správca vodného toku, ak sa v integrovanom povo¾ovaní povo¾uje odber vody z povrchových vôd a podzemných vôd alebo vypúanie emisií do nich,
d) tátna organizácia lesného hospodárstva, ak v integrovanom povo¾ovaní ide o lesný pôdny fond.
(5) Na konaní majú právo zúèastni sa na základe písomnej prihláky podanej pod¾a § 12 ods. 2 písm. d) po
zverejnení iadosti záujmové zdruenia právnických
osôb zdruujúce podnikate¾ov prísluného priemyselného odvetvia alebo druhu prevádzok, pôsobiace ku
dòu podania iadosti najmenej jeden rok (ïalej len zúèastnená osoba).
(6) Zúèastnené osoby majú právo vyjadri sa k iadosti, by upovedomené o procesných úkonoch, zúèastni sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, klás otázky prevádzkovate¾ovi a znalcom,
nazera do spisu a vyjadri sa k podkladom rozhodnutia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18a a 18c znejú:

18a) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 207/1996 Z. z.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona
è. 35/2002 Z. z.
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho
zákonníka v znení neskorích predpisov.
18b
) Èl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
18c
) Zákon è. 83/1990 Zb. v znení neskorích predpisov..

13. V § 11 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) opis ïalích hlavných alternatív navrhovaného rieenia prevádzky, ak boli vypracované, a ktoré prevádzkovate¾ akceptuje,.
Doterajie písmená l) a n) sa oznaèujú ako písmená m) a o).
14. V § 11 ods. 1 písm. o) sa slová jestvujúca prevádzka alebo nová prevádzka nahrádzajú slovami
nová prevádzka alebo podstatná zmena v èinnosti prevádzky.
15. V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:
a) výpis z katastra nehnute¾ností k pozemkom a stavbám, v ktorých je alebo má by povo¾ovaná prevádzka umiestnená, a doklady, ktorými úèastník konania preukazuje, e má k pozemku alebo k stavbe
právo, ktoré ho oprávòuje zriadi alebo prevádzkova na pozemku poadovanú stavbu alebo vykona
jej zmenu alebo udriavacie práce na nej,.
16. V § 11 ods. 4 v prvej vete sa bodka nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ak sa prevádzkovate¾ a správny orgán nedohodnú inak..
17. V § 12 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem zainteresovanej verejnosti; úèastníkov
konania pod¾a § 10 ods. 2 písm. b) upovedomí o zaèatí
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konania verejnou vyhlákou, ak je ich poèet vyí
ako 50.
18. V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
c) zverejní iados na svojej internetovej stránke
okrem príloh k iadosti, ktoré nie sú dostupné
v elektronickej podobe, a najmenej na 15 dní zverejní podstatné údaje o podanej iadosti, o prevádzkovate¾ovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli,.
19. V § 12 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) zverejní na svojej internetovej stránke a najmenej
na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo by zúèastnenou osobou, dokedy môu poda prihláky,
a výzvu verejnosti, dokedy sa môe vyjadri, spolu
s informáciami,
1. kde mono nazrie do iadosti,
2. èi sa pre prevádzku vyadovalo posudzovanie jej
vplyvu na ivotné prostredie alebo cezhranièné
posudzovanie jej vplyvu na ivotné prostredie a èi
bolo vykonané,
3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
4. e rozhodnutie je rozhodnutím v správnom konaní,18)
5. o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok povolenia,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená e) a f).
20. V § 12 ods. 2 písmeno e) znie:
e) poiada obec, ktorá je úèastníkom konania, aby
zverejnila, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom,
1. iados a údaje v rozsahu a spôsobom pod¾a písmena c),
2. výzvy a informácie v rozsahu a spôsobom pod¾a
písmena d)..
21. V § 12 ods. 2 písm. f) sa za slovom iadosti vypúa èiarka a zároveò sa slová ak prevádzka nahrádzajú slovami spolu s informáciami pod¾a písmena d)
a v èase ich zverejnenia, ak ide o povo¾ovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v èinnosti prevádzky
a ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v èinnosti
prevádzky.
22. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Správny orgán po tom, ako je to moné,
1. zverejní èas, miesto a spôsob, akým sa sprístupnia
ïalie informácie o konaní, a podrobnosti zabezpeèenia úèasti verejnosti a zainteresovanej verejnosti
v konaní,
2. zale informácie pod¾a písmena a) cudziemu dotknutému orgánu a obci, ktorá je úèastníkom konania a ktorú poiada, aby ich zverejnila na svojej
úradnej tabuli a na internete..
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Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4 a 6.
23. V § 12 ods. 5 sa slová prihláky pod¾a odseku 2
písm. c) nahrádzajú slovami prihláok pod¾a odseku 2 písm. d).
24. V § 13 ods. 1 sa slová § 12 ods. 3 nahrádzajú
slovami § 12 ods. 4.
25. V § 16 ods. 8 sa slová na rozhodnutie nahrádzajú slovami na vydanie povolenia alebo rozhodnutia,
ktorým sa nepovolí èinnos v prevádzke,.
26. Nadpis § 17 znie: Obsah rozhodnutia.
27. V § 17 ods. 1 sa slovo povolí nahrádza slovami
vydá povolenie na.
28. V § 17 ods. 2 sa slovo nepovolí nahrádza slovami vydá rozhodnutie, ktorým sa nepovolí.
29. V § 19 vrátane nadpisu sa slovo povolenie vo
vetkých tvaroch nahrádza slovom rozhodnutie v príslunom tvare.
30. V § 19 ods. 1 sa vypúajú slová do vlastných
rúk, bodka na konci sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: úèastníkom konania pod¾a § 10
ods. 3 písm. b) sa oznamuje rozhodnutie verejnou vyhlákou, ak je ich poèet vyí ako 50..
31. V poznámke pod èiarou k odkazu 25 sa citácia
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon
è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
32. V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Inpekcia ako dotknutý orgán pri povo¾ovaní
prevádzok na území susedného èlenského tátu s cezhranièným vplyvom alebo s moným cezhranièným
vplyvom na územie Slovenskej republiky zabezpeèuje
a) zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslunému orgánu susedného èlenského tátu v lehote urèenej orgánom susedného èlenského tátu,
b) informovanie verejnosti o konaní a o monosti zasiela inpekcii písomné vyjadrenia k povo¾ovaniu v lehote urèenej s prihliadnutím na lehotu pod¾a písmena a) a postúpenie vyjadrení verejnosti príslunému
orgánu susedného èlenského tátu,
c) zverejòovanie rozhodnutia prísluného orgánu susedného èlenského tátu..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
33. V § 29 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tie èasti rozhodnutia, ktorých problematika je obsiahnutá v povolení,
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dòom nadobudnutia právoplatnosti povolenia strácajú
platnos..
34. Za § 29 sa vkladajú § 29a a 30, ktoré znejú:
§ 29a
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bodu potrebná, sa uskutoèní na základe iadosti alebo
na základe výzvy pod¾a § 22 ods. 1 písm. d).
§ 30

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2006

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe
è. 4..

Úprava integrovaných povolení vydaných pred 1. januárom 2006 v prípadoch, ak je pod¾a § 8 ods. 2
písm. a) ôsmeho a deviateho bodu, písmena b) piateho
a siedmeho bodu a písmena c) siedmeho a ôsmeho

35. V prílohe è. 1 v bode 4 v prvej vete sa slová Pri kategórii prevádzok uvedených v tomto bode nahrádzajú
slovami Pri prevádzkach uvedených v tejto kategórii
priemyselnej èinnosti.
36. Za prílohu è. 3 sa dopåòa príloha è. 4, ktorá znie:
Príloha è. 4
k zákonu è. 245/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania (Ú. v. ES L 257,
10. 10. 1996) v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje
úèas verejnosti pri navrhovaní urèitých plánov a programov týkajúcich sa ivotného prostredia a ktorou sa menia
a dopåòajú s oh¾adom na úèas verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES
(Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003)..

Èl. II
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 553/2001
Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z.,
zákona è. 393/2002 Z. z., zákona è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 24/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 733/2004 Z. z. a zákona è. 479/2005 Z. z. sa mení
takto:
V § 74 odsek 9 znie:
(9) Orgán tátnej správy prísluný na vydanie súhlasu pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) a g) a k), potvrdenia
pod¾a § 7 ods. 10 a vyjadrenia pod¾a § 16 písm. a) a c) je
v integrovanom povo¾ovaní83a) dotknutým orgánom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 83a znie:

V § 39 odsek 7 znie:
(7) Obvodný úrad ivotného prostredia prísluný na
konanie pod¾a § 22 ods. 1 písm. a) a d), f), h) a i) a odseku 6, § 23 ods. 7, 9 a 10 a § 33 ods. 3 písm. l) je v integrovanom povo¾ovaní20a) dotknutým orgánom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. IV
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z.
a zákona è. 479/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

83a) Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

1. V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
napríklad ich pouívaním na pohon motorových vozidiel.

Èl. III

2. V § 73 odsek 16 znie:
(16) Orgán tátnej vodnej správy prísluný na vydanie povolenia pod¾a § 21 ods. 1 písm. a) a d), § 26 a § 36
ods. 9, na vydanie súhlasu pod¾a § 27 a vyjadrenia pod¾a § 28 je v integrovanom povo¾ovaní66) dotknutým orgánom..

Zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým
sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z. a zákona
è. 479/2005 Z. z. sa mení takto:

Poznámka pod èiarou k odkazu 66 znie:

66) Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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3. V § 77 ods. 1 písm. j) sa slová § 36 ods. 11 nahrádzajú slovami § 36 ods. 12.
4. Za § 80a sa vkladá § 80b, ktorý znie:
§ 80b
Neakreditované laboratóriá, ktoré vykonávali èinnosti uvedené v § 36 ods. 6 a § 79 ods. 6 do 30. júna
2004, môu vykonáva èinnosti, na ktoré sa vyaduje
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akreditácia pod¾a tohto zákona do 31. decembra
2006..
5. V § 81 sa odsek 2 dopåòa písmenom l, ktoré znie:
l) inom pouití podzemných vôd, o výkone starostlivosti o odkryté podzemné vody a o následnom vodohospodárskom vyuití priestoru loiska [§ 3 ods. 4,
§ 11 ods. 4 písm. j) a § 31 ods. 4 písm. f)]..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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533
ZÁKON
z 27. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 105/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe
a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z. a zákona è. 631/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m)rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodova ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo neèinnosou
zamedzi rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby..
2. V § 4 ods. 3 písm. c) prvom bode sa za slovo urèený vkladajú slová alebo vhodný.
3. V § 4 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:
2. tabakový zvyok bez oh¾adu na úèel pouitia, upravený na drobný predaj, ktorý nie je cigaretou pod¾a
písmena a) a cigarou alebo cigarkou pod¾a písmena b),.
4. V § 4 ods. 6 písmeno b) znie:
b) ktorý nie je uvedený v odseku 3 písm. c), ak sa ponúka na
1. pouitie alebo sa pouije ako tabakový výrobok na
fajèenie, alebo
2. iný úèel ako na fajèenie a je vhodný na fajèenie
a upravený na drobný predaj..
5. V § 4 odsek 7 znie:
(7) Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spåòa ostatné
podmienky pod¾a odseku 3 písm. a) alebo písm. c), sa
nepovauje za tabakový výrobok, ak je urèený na úèely
pod¾a osobitného predpisu,2a) a potvrdenie o tejto skutoènosti vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo ním poverená intitúcia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov..

6. V § 6 ods. 2 sa slová 0,91 Sk/kus nahrádzajú slovami 1,10 Sk/kus a slová 20 % z ceny cigariet sa nahrádzajú slovami 23 % z ceny cigariet.

7. V § 6 ods. 3 sa slová 1,40 Sk/kus nahrádzajú
slovami 1,70 Sk/kus.
8. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Minimálna sadzba dane z cigariet sa pouije, ak
výka dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypoèítaná pod¾a sadzby dane ustanovenej v odseku 2 spôsobom pod¾a § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu
dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výku dane na
cigarety nie je moné urèi pod¾a § 5 ods. 7..
9. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová v daòovom sklade
(§ 16 ods. 2) nahrádzajú slovami v pozastavení dane.
10. V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích tátov fyzickej osobe na daòové územie v malých zásielkach
neobchodného charakteru4) alebo príleitostne dováané z územia tretích tátov v osobnej batoine
cestujúcim výluène na jeho osobnú spotrebu najviac
v mnostve 200 kusov cigariet alebo 100 kusov cigariek alebo 50 kusov cigár alebo 250 g tabaku,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Èl. 29 a 31 a èl. 45 a 49 Nariadenia Rady (EHS) è. 918/83
z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoloèenstva pre
oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení..

11. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Od dane sú oslobodené aj denaturované tabakové výrobky, ak sa majú poui na priemyselné úèely alebo v záhradníctve. Za denaturované tabakové výrobky
sa povaujú tabakové výrobky zmieané s denaturaèným prostriedkom, ktorým je látka alebo zmes látok,
ktoré po premieaní s tabakovými výrobkami zmenia
vlastnosti tabakových výrobkov tak, e nie sú vhodné
na fajèenie a na ¾udské poívanie. Povolené denaturaèné prostriedky, ich ustanovené mnostvo na denaturáciu tabakových výrobkov, poiadavky na denaturáciu
a urèený úèel pouitia denaturovaných tabakových výrobkov ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) po dohode s colným riadite¾stvom..
12. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Uívate¾ským podnikom na úèely tohto zákona je
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená pouíva tabakové výrobky oslobodené od dane pod¾a § 7
ods. 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
by uívate¾ským podnikom na daòovom území, musí
písomne poiada colný úrad o zaradenie do evidencie
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uívate¾ských podnikov. Právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá je uívate¾ským podnikom, je oprávnená
odobera tabakové výrobky oslobodené od dane pod¾a
§ 7 ods. 2 len na základe poukazu na odber tabakových
výrobkov oslobodených od dane pod¾a § 7 ods. 2 (ïalej
len odberný poukaz), o ktorého vydanie písomne poiada colný úrad. Tabakové výrobky oslobodené od
dane pod¾a § 7 ods. 2 je zakázané vyda bez odberného
poukazu..
13. V § 8 ods. 2 úvodná veta znie:
iados o zaradenie do evidencie uívate¾ských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahova.
14. V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo pred vkladajú slová zaradením do evidencie uívate¾ských podnikov a pred a v druhej vete sa za slovo úrad vkladajú
slová zaradí iadate¾a do evidencie uívate¾ských podnikov a.
15. V § 8 ods. 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a uloenie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave.
16. V § 8 odsek 11 znie:
(11) Colný úrad vyradí uívate¾ský podnik z evidencie uívate¾ských podnikov, ak bol uívate¾skému podniku odòatý odberný poukaz pod¾a odseku 10 písm. a),
b), d) a h). Colný úrad vyradí uívate¾ský podnik z evidencie uívate¾ských podnikov aj v prípade, ak uívate¾ský podnik odo dòa odòatia odberného poukazu
pod¾a odseku 10 písm. c) nepoiada o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pri vyradení uívate¾ského podniku z evidencie uívate¾ských podnikov alebo pri
odòatí odberného poukazu pod¾a odseku 10 sa pouije
§ 19 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dòa vyradenia uívate¾ského podniku z evidencie uívate¾ských podnikov alebo odo dòa odòatia odberného poukazu
informuje o týchto skutoènostiach dodávate¾a tabakových výrobkov oslobodených od dane uvedeného v odbernom poukaze..
17. § 8 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Ak tento zákon neustanovuje inak, zakazuje sa
a) pouíva denaturované tabakové výrobky bez vydaného odberného poukazu na odber tabakových výrobkov oslobodených od dane pod¾a § 7 ods. 2,
b) pouíva denaturované tabakové výrobky na iný
úèel, ako je uvedený v § 7 ods. 2,
c) predáva denaturované tabakové výrobky na miestach, kde sa predávajú na koneènú spotrebu ostatné
tabakové výrobky urèené na fajèenie..
18. V § 9 ods. 6 písm. a) deviatom bode sa slovo nebol nahrádza slovami nie je.
19. V § 9 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: s výnimkou údaju o dátume vyhotovenia kontrolnej známky.
20. V § 9 ods. 9 druhá veta znie:
V iadosti o pridelenie registraèného odberného èísla prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený príjem-
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ca a daòový splnomocnenec uvedie svoje identifikaèné
údaje..
21. V § 9 ods. 17 sa za slová s výnimkou odovzdania
kontrolných známok vkladajú slová priamo odberate¾om kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu.
22. V § 9 ods. 19 prvá a druhá veta znejú:
Odberate¾ kontrolných známok odovzdá colnému
úradu pokodené alebo z iného dôvodu nepouite¾né
kontrolné známky s výnimkou kontrolných známok
nenávratne znièených v technologickom zariadení slúiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie cigariet. Colný úrad takéto kontrolné
známky znièí na náklady odberate¾a kontrolných známok a o ich znièení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach..
23. V § 9 odsek 20 znie:
(20) Ak sa pokodené alebo z iného dôvodu nepouite¾né kontrolné známky nachádzajú na území tretieho
tátu, je odberate¾ kontrolných známok povinný takéto
kontrolné známky doviez na daòové územie. Pri znièení kontrolných známok sa uplatní postup pod¾a odseku 19. V prípade znièenia kontrolných známok na území tretieho tátu v dôsledku nehody, havárie alebo
vplyvom vyej moci je odberate¾ kontrolných známok
povinný preukáza tieto skutoènosti potvrdením prísluného orgánu tátu, na ktorého území k týmto skutoènostiam dolo; v prípade znièenia kontrolných známok v inom èlenskom táte prísluným orgánom tohto
tátu alebo v prípade znièenia kontrolných známok
v inom èlenskom táte v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyej moci je odberate¾ kontrolných známok povinný preukáza tieto skutoènosti potvrdením
prísluného orgánu tátu, na ktorého území k týmto
skutoènostiam dolo..
24. V § 9 odseky 23 a 24 znejú:
(23) Zúètovanie odberu a pouitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná
a) prevádzkovate¾ daòového skladu a oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane za kalendárny mesiac pod¾a stavu k poslednému dòu
kalendárneho mesiaca, a to v lehote na podanie daòového priznania,
b) dovozca cigariet, oprávnený príjemca, ktorý prijíma
tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane príleitostne a daòový splnomocnenec do
30 pracovných dní odo dòa vzniku daòovej povinnosti.
(24) Odberate¾ kontrolných známok predloí diel B
poukazu potvrdený tlaèiaròou a uvedie
a) poèiatoèný stav kontrolných známok,
b) poèet prijatých kontrolných známok z tlaèiarne,
c) poèet kontrolných známok vloených do technologického zariadenia slúiaceho na ich nalepenie na
spotrebite¾ské balenie,
d) poèet spotrebite¾ských balení, na ktorých boli skutoène nalepené nepokodené kontrolné známky,
e) poèet kontrolných známok pokodených pri nalepo-
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f)

g)
h)
i)
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vaní na spotrebite¾ské balenie v technologickom zariadení,
poèet znièených kontrolných známok a predloí
úradný záznam o znièení kontrolných známok pod¾a
odsekov 19 a 20 alebo potvrdenie prísluného orgánu tátu, na ktorého území dolo k znièeniu kontrolných známok mimo daòového územia v dôsledku
nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyej moci,
poèet kontrolných známok nalepených na spotrebite¾ské balenie uvedené do daòového vo¾ného obehu,
poèet kontrolných známok nalepených na spotrebite¾ské balenie neuvedené do daòového vo¾ného obehu,
koneèný stav kontrolných známok..

25. V § 9 ods. 28 písm. c) sa slovo a nahrádza èiarkou a za slová oprávnený príjemca sa vkladajú slová
a daòový splnomocnenec.
26. V § 9 ods. 28 písm. d) sa vypúajú slová a daòový splnomocnenec.
27. V § 9 odsek 30 znie:
(30) Povinnos oznaèi spotrebite¾ské balenie cigariet kontrolnou známkou sa nevzahuje na spotrebite¾ské balenie cigariet
a) odobraté ako vzorka na úèely daòového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúky alebo
úradného zisovania v technologicky odôvodnenom
mnostve,
b) pouité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne
skúky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom
mnostve uznanom colným úradom,
c) zaslané fyzickou osobou z územia tretích tátov fyzickej osobe na daòové územie v malých zásielkach
neobchodného charakteru alebo príleitostne dováané z územia tretích tátov v osobnej batoine cestujúcim na jeho osobnú spotrebu najviac v mnostve
200 kusov cigariet alebo 100 kusov cigariek alebo 50
kusov cigár alebo 250 g tabaku,4)
d) prepravené na daòové územie z èlenských tátov
osobami uvedenými v § 15 ods. 2, alebo prepravené
na daòové územie z iných èlenských tátov ozbrojenými silami iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami,
na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy,
e) dovezené na daòové územie z územia tretích tátov
osobami uvedenými v § 15 ods. 2, alebo dovezené na
daòové územie z územia tretích tátov ozbrojenými
silami iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy,5)
f) vyváané na územie tretích tátov,
g) dodávané do iných èlenských tátov,
h) urèené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové
výrobky oslobodené od dane, a to výluène fyzickým
osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie,
alebo urèené na predaj za cenu s daòou v tranzitnom
priestore medzinárodných letísk a na palubách lie-

i)
j)
k)
l)
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tadiel, a to výluène fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové letisko je v inom èlenskom táte,
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a urèené výluène na spotrebu cestujúcimi poèas letu,
urèené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené
od dane, a to osobám iných tátov, ktoré poívajú výsady a imunity pod¾a medzinárodnej zmluvy,8a)
prepravované na daòové územie na súkromné úèely
(§ 31),
dodávané na daòové územie v rámci zásielkového
obchodu (§ 32)..

28. V § 9 ods. 32 sa slová Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú
slovom ministerstvo.
29. V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:
d) za cenu vyiu, ako je cena uvedená na kontrolnej
známke,.
30. V § 10 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) na koneènú spotrebu za cenu niiu, ako je cena
uvedená na kontrolnej známke; právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje predaj na
koneènú spotrebu, nesmie poskytnú iadnu z¾avu
z ceny z cigariet, ani iné cenové zvýhodnenie, ktorého úèelom je odbyt spotrebite¾ských balení cigariet..
31. V § 10 sa vypúa odsek 4.
32. V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová alebo
dòom vyòatia tabakových výrobkov z pozastavenia
dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) a
e).
33. V § 11 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) vyòatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane
iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) a
e),.
Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená
g) a i).
34. V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:
a) zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú
alebo sa nachádzali u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukáza pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala
s tabakovými výrobkami ako vlastnými,.
35. V § 12 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová alebo
vyòala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným
spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) a e).
36. V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) ktorá vyòala tabakové výrobky z pozastavenia dane
iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) a
e),.
Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená
g) a i).
37. V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
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a) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov
u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa
nachádzali, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo
nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,.
38. V § 13 ods. 2 prvej vete sa za slová prevádzkovate¾ daòového skladu vkladá èiarka a slová prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu, prevádzkovate¾
daòového skladu pre zahranièných zástupcov.
39. V § 13 ods. 4 sa slová písm. g) a h) nahrádzajú
slovami písm. h) a i).
40. V § 13 ods. 7 sa slová písm. g) a h) nahrádzajú
slovami písm. h) a i).
41. V § 14 ods. 1 písm. a) sa za slovo známkami
vkladajú slová a ktoré je vrátené z dôvodu jeho znièenia alebo jeho znehodnotenia.
42. V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa vypúajú slová s
výnimkou cigariet.
43. V § 19 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne
prepojených osôb so iadate¾om..
44. V § 19 ods. 4 písm. c) druhom bode sa za slovo
zanikla vkladajú slová alebo nezanikla.
45. V § 19 ods. 4 písm. f) sa slovo nebol nahrádza
slovami nie je.
46. V § 19 ods. 10 písmeno a) znie:
a) prevádzkovate¾ daòového skladu, v prípade pod¾a
odseku 7 písm. b) dediè alebo súdom ustanovený
správca dedièstva, za úèasti colného úradu vykoná
inventarizáciu zásob tabakových výrobkov ku dòu
zániku povolenia na prevádzkovanie daòového skladu a v lehote urèenej colným úradom podá daòové
priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daò,.
47. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
prevádzkova daòový sklad, je povinná pred vydaním
povolenia na prevádzkovanie daòového skladu zloi
zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na priemerné mesaèné mnostvo tabakových výrobkov, ktoré
uviedla do daòového vo¾ného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, prièom do výky zábezpeky na
daò sa zapoèíta aj daò pripadajúca na mnostvo tabakových výrobkov uvedených do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené od dane. Ak nie je moné zábezpeku na daò takto urèi, iadate¾ zloí zábezpeku na
daò vo výke dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesaèné mnostvo tabakových výrobkov, ktoré
uvedie do daòového vo¾ného obehu v benom roku..
48. V § 20 odsek 5 znie:
(5) Prevádzkovate¾ daòového skladu
a) je povinný upravi zloenú zábezpeku na daò, ak sa
zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej
urèení, a to
1. zvýi zloenú zábezpeku na daò, ak daò pripadajúca na mnostvo tabakových výrobkov uvedených do daòového vo¾ného obehu za predchádza-
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júci kalendárny mesiac je vyia o 20 % ako zloená zábezpeka na daò, a to najneskôr do 25. dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dolo k prevýeniu dane nad zloenou zábezpekou na daò,
2. doplni zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorú
colný úrad pouil na úhradu dane a poh¾adávok
týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dòa oznámenia pod¾a odseku 6,
b) môe písomne poiada colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníenie zloenej zábezpeky na
daò, ak zloená zábezpeka na daò je vyia o viac
ako 20 % ne daò pripadajúca na mnostvo tabakových výrobkov uvedených do daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, e tento stav trvá najmenej dva po sebe
nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti
prísluný rozdiel do 15 dní odo dòa podania tejto iadosti..
49. V § 20 ods. 8 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
50. V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch povoli na základe písomnej iadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravova na daòovom
území tabakové výrobky v pozastavení dane a tabakové
výrobky oslobodené od dane pod¾a § 7 ods. 2, iný spôsob prepravy takýchto tabakových výrobkov, ako je
uvedený v odsekoch 1 a 2..
8.

Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4 a

51. V § 21 odsek 6 znie:
(6) Tabakové výrobky v pozastavení dane je moné
prepravova len so sprievodným dokumentom (§ 25
ods. 1). Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá
odosielate¾ (dodávate¾) tabakových výrobkov a kópiu
prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred
zaèatím prepravy zasla faxom alebo elektronicky
colnému úradu miestne príslunému pre odosielate¾a
(dodávate¾a). Druhý a tvrtý diel musí sprevádza prepravované tabakové výrobky. Príjemca (odberate¾) si
ponechá druhý diel, v treom a tvrtom diele potvrdí
prevzatie tabakových výrobkov a oba diely predloí colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným
úradom zale odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) najneskôr
do 15. dòa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom tabakové výrobky prijal. tvrtý diel si
ponechá colný úrad príjemcu (odberate¾a). Ak sa poèas
prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane
zmení príjemca alebo miesto urèenia, dodávate¾ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informova colný
úrad a súèasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznaèi nového príjemcu alebo nové miesto
urèenia; § 25 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava tabakových výrobkov sa povauje za ukonèenú dòom prevzatia tabakových výrobkov príjemcom (odberate¾om).
Dokladom preukazujúcim ukonèenie prepravy tabakových výrobkov je tretí diel sprievodného dokumentu
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potvrdený príjemcom (odberate¾om) a colným úradom
príjemcu (odberate¾a)..
52. V § 21 ods. 8 sa slová odseku 3 nahrádzajú
slovami odseku 4.
53. V § 22 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15),
alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy5) na územie tátov,
ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava
tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi (§ 33a
ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky
a ich civilným zamestnancom na pouitie v súvislosti
s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy5) na územie
tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa
musí uskutoèni so sprievodným dokumentom, musí
by doloená osvedèením o oslobodení od spotrebnej
dane vyhotoveným pod¾a vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6).
54. V § 22 ods. 3 sa tretia veta nahrádza textom, ktorý znie: Preprava tabakových výrobkov sa povauje za
ukonèenú dòom prevzatia tabakových výrobkov príjemcom (odberate¾om). Dokladom preukazujúcim
ukonèenie prepravy tabakových výrobkov je tretí diel
sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberate¾om)..
55. V § 22 odsek 4 znie:
(4) Pri preprave tabakových výrobkov z daòového
skladu na daòovom území do daòového skladu, oprávnenému príjemcovi, daòovému splnomocnencovi
v inom èlenskom táte, slovenskému zástupcovi (§ 33a
ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky
a ich civilným zamestnancom na pouitie v súvislosti
s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy5) na územie
tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, je
odosielate¾ (dodávate¾) povinný pred zaèatím prepravy
zasla kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu faxom alebo elektronicky colnému riadite¾stvu a colnému úradu miestne príslunému odosielate¾ovi (dodávate¾ovi)..
56. V § 22 odsek 7 znie:
(7) Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravova
pod¾a odseku 1 písm. a) a b) v pozastavení dane, musí
by vdy zloená zábezpeka na daò s výnimkou prepravy tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi
(§ 33a ods. 15), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy5) na
územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy. Zábezpeku na daò zloí odosielate¾ (dodávate¾)
vo výke dane pripadajúcej na mnostvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloenie zábezpeky na daò
na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravova v pozastavení dane, sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò
pod¾a § 20 ods. 1 je zloená v takej výke, e pokrýva i
zábezpeku na daò na tabakové výrobky, ktoré sa majú
prepravova v pozastavení dane. Zábezpeka na daò zloená v inom èlenskom táte je platná na daòovom území. Colný úrad na poiadanie povolí, aby namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) zloil zábezpeku na daò dopravca
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alebo príjemca (odberate¾), ak sa tak odosielate¾ (dodávate¾) a dopravca alebo príjemca (odberate¾) dohodli.
Zloenú zábezpeku na daò colný úrad na poiadanie
vráti, ak prevzatie tabakových výrobkov potvrdí príjemca (odberate¾) na treom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného èlenského tátu
o prevzatí tabakových výrobkov príjemcom (odberate¾om) sa vyaduje, ak tento správca dane je povinný pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu
potvrdzova tretí diel sprievodného dokumentu..
57. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Oprávneným príjemcom na daòovom území je
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu
v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného èlenského tátu oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu prijíma tabakové výrobky
z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce by oprávneným
príjemcom na daòovom území a chce opakovane prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane, musí písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijíma tabakové
výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane, musí na kadý príleitostný príjem tabakových výrobkov písomne poiada colný úrad
o vydanie povolenia prija tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane. iados musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
d) obchodný názov tabakového výrobku,
e) predpokladaný roèný objem tabakových výrobkov
prijímaných v pozastavení dane v príslunej mernej
jednotke, ak je iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijíma tabakové výrobky
z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane,
f) mnostvo tabakových výrobkov v príslunej mernej
jednotke, ktoré má v danom prípade prija iadate¾,
ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane..
58. V § 23 ods. 3 prvej vete sa za slovo iadate¾a
vkladá èiarka a slová ktorý chce prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane,.
59. V § 23 odsek 5 znie:
(5) Colný úrad pred vydaním povolenia prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení
dane preverí u iadate¾a, ktorý chce príleitostne prija
tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane, skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný
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úrad vydá povolenie prija tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deò po dni, keï iadate¾ zloil zábezpeku na daò, a to vo výke dane pripadajúcej na mnostvo
tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prija.
Colný úrad vydá potvrdenie o zloení zábezpeky na
daò. Na úhradu dane je moné po dohode s colným úradom poui zloenú zábezpeku na daò..
60. V § 23 odsek 6 znie:
(6) Na zábezpeku na daò sa pouije § 20 primerane..
61. V § 23 ods. 7 sa vypúa posledná veta.
62. § 23 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Na zánik povolenia prijíma tabakové výrobky
z iného èlenského tátu v pozastavení dane sa pouije
§ 19 ods. 7 a 10 primerane. Colný úrad odníme povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu
v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daòového skladu..
63. § 24 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Colný úrad zruí registráciu daòového splnomocnenca, ak
a) daòový splnomocnenec nezabezpeèoval dodávky tabakových výrobkov poèas obdobia presahujúceho
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b) daòový splnomocnenec poruuje povinnosti pod¾a
tohto zákona,
c) o to poiadal daòový splnomocnenec alebo prevádzkovate¾ daòového skladu v inom èlenskom táte,
v ktorého mene zabezpeèuje daòový splnomocnenec
dodávky tabakových výrobkov..
64. V § 26 ods. 5 sa vypúajú slová odosielate¾ tabakových výrobkov alebo.
65. V § 27 ods. 1 prvá veta znie:
Dovozom tabakových výrobkov sa rozumie vstup
tabakových výrobkov na daòové územie z územia tretieho tátu alebo z územia únie, na ktorom sa neuplatòujú právne predpisy únie o veobecnom systéme,
drbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam..
66. V § 28 odsek 2 znie:
(2) Pri vývoze tabakových výrobkov na územie tretieho tátu sa uplatní postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa prepravujú cez jeden alebo viacero èlenských tátov, prièom
sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava tabakových výrobkov
v pozastavení dane sa povauje za ukonèenú dòom potvrdenia výstupu tabakových výrobkov z územia únie
colným úradom výstupu na treom diele sprievodného
dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument pouije
jednotný colný doklad, preprava tabakových výrobkov
v pozastavení dane sa povauje za ukonèenú dòom potvrdenia výstupu tabakových výrobkov z územia únie
colným úradom výstupu na piatom diele jednotného
colného dokladu. Na prepravu tabakových výrobkov
v pozastavení dane sa pouije § 22 ods. 7 a 8..
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67. V § 29 ods. 7 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý
znie:
Ak sa tabakové výrobky prepravia na daòové územie
alebo príjmu na daòovom území inak ako pod¾a odsekov 1 a 2, daòová povinnos vzniká dòom prepravenia
tabakových výrobkov na daòové územie, alebo dòom
pouitia tabakových výrobkov na daòovom území, ak
nie je známy deò prepravenia tabakových výrobkov na
daòové územie. Daòovým dlníkom je právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá tabakové výrobky pri prepravení na daòové územie má ako prvá v drbe, alebo ktorá
tabakové výrobky ako prvá pouila..
68. V § 32 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a) splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpeèoval dodávky tabakových výrobkov poèas obdobia
presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b) splnomocnenec pre zásielkový obchod poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona,
c) o to poiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod
alebo dodávate¾ z iného èlenského tátu, v ktorého
mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpeèuje dodávky tabakových výrobkov..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
69. V § 39 ods. 5 prvá veta znie:
V daòových skladoch a v uívate¾ských podnikoch
colný úrad vykoná daòovú kontrolu najmenej jedenkrát za kalendárny tvrrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daòovú kontrolu pod¾a potreby,
najmenej vak jedenkrát do dòa zániku práva vyrubi
daò.23).
70. V § 40 odsek 3 znie:
(3) Colné riadite¾stvo alebo ním poverený colný úrad
je povinný vies centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje pod¾a odseku 2, a postupova pod¾a
osobitného predpisu.25).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Nariadenie Rady (ES) è. 2073/2004 zo 16. novembra 2004
o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. ES
L 359, 4. 12. 2004)..

71. V § 40 sa vypúajú odseky 4 a 5.
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
72. § 41 vrátane nadpisu znie:
§ 41
Pokuty
(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydala tabakové výrobky oslobodené od dane pod¾a § 7
ods. 2 odberate¾ovi, ktorý nepredloil odberný poukaz,
uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo takto vydaných tabakových výrobkov,
najmenej vak 100 000 Sk.
(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá pouila
a) tabakové výrobky oslobodené od dane pod¾a § 7
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ods. 1 na iný ako urèený úèel, uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo
takto pouitých tabakových výrobkov, najmenej
vak 100 000 Sk, alebo
b) tabakové výrobky oslobodené od dane pod¾a § 7
ods. 2 na úèely neuvedené v odbernom poukaze, uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo takto pouitých tabakových výrobkov, najmenej vak 50 000 Sk, alebo
c) tabakové výrobky oslobodené od dane pod¾a § 7
ods. 2 bez vydaného odberného poukazu, uloí colný
úrad pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na
mnostvo takto pouitých tabakových výrobkov,
najmenej vak 100 000 Sk.
(3) Ak colný úrad zistil v daòovom vo¾nom obehu
predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravu spotrebite¾ského balenia cigariet, ktoré nie je
oznaèené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a) uloí právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
ktorá takéto spotrebite¾ské balenie cigariet predala,
ponúkala na predaj, skladovala alebo prepravovala,
pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na zistené
mnostvo neoznaèených tabakových výrobkov, najmenej vak 10 000 Sk; základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú oznaèené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na
daòové územie, je poèet kusov cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet a najpredávanejia cenová kategória cigariet (§ 40 ods. 4) prepoèítaná na poèet kusov cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet.
(4) Odberate¾ovi kontrolných známok, ktorý poruil § 9 ods. 17, 21, 23, 24 alebo 25, uloí colný úrad pokutu a do 50 000 Sk, najmenej vak 10 000 Sk.
(5) Odberate¾ovi kontrolných známok, ktorý nevie
preukáza pouitie alebo znehodnotenie kontrolných
známok, uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane,
ktorá zodpovedá daòovej povinnosti za cigarety v spotrebite¾skom balení, na ktoré boli kontrolné známky
urèené, najmenej vak 10 000 Sk.
(6) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poruila § 8 ods. 14 písm. c) alebo § 10 ods. 1 písm. b) alebo písm. e), uloí colný úrad pokutu 10 000 Sk a v prípade opakovaného poruenia 50 000 Sk.
(7) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poruila § 10 ods. 1 písm. d), uloí colný úrad pokutu vo
výke rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej vak 10 000 Sk a v prípade opakovaného poruenia
najmenej 50 000 Sk.
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(10) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poruila § 21 ods. 4, § 22 ods. 7 alebo § 29 ods. 2 písm. b),
uloí colný úrad pokutu vo výke 20 % dane pripadajúcej na mnostvo takto prepravovaných tabakových výrobkov.
(11) Prevádzkovate¾ovi tranzitného daòového skladu, ktorý predal tabakové výrobky oslobodené od dane
fyzickej osobe, ktorej je povinný preda tabakové výrobky s daòou, uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane
pripadajúcej na mnostvo takto predaných tabakových
výrobkov, najmenej vak 100 000 Sk.
(12) Prevádzkovate¾ovi daòového skladu pre zahranièných zástupcov, ktorý predal tabakové výrobky
oslobodené od dane zahraniènému zástupcovi nad limit pod¾a § 33a ods. 12 a 14 alebo predal tabakové výrobky oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané
povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov, uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane
pripadajúcej na mnostvo takto predaných tabakových
výrobkov, najmenej vak 100 000 Sk.
(13) Colný úrad spotrebite¾ské balenia cigariet pod¾a
odseku 3 a tabakové výrobky pod¾a odseku 9 zabezpeèí.3) Dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o zabezpeèení tabakových výrobkov a neoznaèených
spotrebite¾ských balení cigariet, tabakové výrobky
a neoznaèené spotrebite¾ské balenia cigariet prepadajú
v prospech tátu a colný úrad je povinný ich znièi. Na
znièenie tabakových výrobkov a neoznaèených spotrebite¾ských balení cigariet sa primerane pouije osobitný predpis.25b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

25a) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch.
25b
) Napríklad § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov..

73. Za § 44b sa vkladá § 44c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44c
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2006

(8) Ak colný úrad zistil kusový predaj cigariet, uloí predávajúcej osobe pokutu 10 000 Sk. Ak colný úrad
zistí, e v mieste predaja cigariet nie je umiestnený nápis pod¾a § 10 ods. 2, uloí právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu 1 000 Sk.

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uívate¾ským podnikom pod¾a § 8 zákona v znení úèinnom
k 31. decembru 2005, sa povauje za zaradenú do evidencie uívate¾ských podnikov pod¾a § 8 zákona v znení
úèinnom od 1. januára 2006. Odberný poukaz vydaný
pod¾a ustanovení zákona v znení úèinnom k 31. decembru 2005 sa povauje za odberný poukaz vydaný pod¾a
ustanovení zákona v znení platnom od 1. januára 2006
a do dòa ukonèenia doby platnosti odberného poukazu.

(9) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej
vznikla daòová povinnos pod¾a § 11 ods. 2 písm. a),
uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo zistených tabakových výrobkov, najmenej vak 50 000 Sk.

(2) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené k 31. decembru 2005 sa dokonèí pod¾a ustanovení
zákona v znení úèinnom od 1. januára 2006 a na pokuty sa vzahuje § 41 zákona v znení úèinnom od 1. januára 2006..
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§ 51e

Èl. II
Zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe
a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003
Z. z. v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona
è. 632/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z. a zákona
è. 68/2005 Z. z sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) základná sadzba dane
28 300 Sk/hl a.,
b) zníená sadzba dane
14 150 Sk/hl a..
2. V § 51 ods. 44 prvá veta znie:
Spotrebite¾ské balenie oznaèené kontrolnou páskou
pod¾a doterajích predpisov49a) mono predáva najneskôr do 30. júna 2006..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2006
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má
v rámci podnikania v drbe preukázate¾ne zdanený lieh
v spotrebite¾skom balení oznaèenom kontrolnou páskou v súlade s osobitným predpisom49a) v znení úèinnom k 30. aprílu 2004 (ïalej len spotrebite¾ské balenie
oznaèené kontrolnou páskou), je povinná najneskôr
do 31. januára 2006 oznámi colnému úradu poèet
spotrebite¾ských balení oznaèených kontrolnou páskou, ktoré má v drbe k 31. decembru 2005, a to v èlenení pod¾a objemu spotrebite¾ského balenia a objemovej koncentrácie liehu v spotrebite¾skom balení..
Èl. III

3. V § 51d sa slovo 2005 nahrádza slovom 2006.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 556/2004
Z. z., zákonom è. 631/2004 Z. z. a týmto zákonom.

4. Za § 51d sa vkladá § 51e, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èl. IV

49a) Zákon è. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 123/1997 Z. z. o oznaèovaní spotrebite¾ského balenia liehu
kontrolnou páskou..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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534
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

4. V § 2 písm. u) sa vypúajú slová alebo platenie
poistného na ivotné poistenie,.

Èl. I

5. § 2 sa dopåòa písmenom v), ktoré znie:
v) ivotným poistením ivotné poistenie,2a) z ktorého
daòovníkovi bude plynú príjem po dovàení 55 rokov ivota..

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z. a zákona
è. 314/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. d) prvom bode sa nad slovo pobyt
umiestòuje odkaz 1a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej
republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 2 písmeno m) znie:
m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt,
a to vecí, poh¾adávok a iných práv a peniazmi ocenite¾ných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba
s príjmami pod¾a § 6 vo vlastníctve a ktoré sa vyuívajú na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie
týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba úètuje
alebo úètovala,1) eviduje alebo evidovala pod¾a § 6
ods. 11; obchodným majetkom pod¾a tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finanèného prenájmu,.
3. V § 2 písmeno s) znie:
s) finanèným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným
právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za
ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému
majetku z prenajímate¾a na nájomcu, je súèasou
celkovej sumy dohodnutých platieb, ak
1. vlastnícke právo má prejs bez zbytoèného odkladu po skonèení nájmu na nájomcu a
2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania pod¾a § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky
alebo ak je predmetom prenájmu pozemok, doba
trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % doby
odpisovania hmotného majetku zaradeného do
odpisovej skupiny 4, prièom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového
nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok,.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

6. V § 3 ods. 2 písm. c) sa za slová základnom imaní
vkladajú slová alebo èlenom tatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoloènosti alebo drustva,
aj keï sú zamestnancami tejto obchodnej spoloènosti
alebo drustva,.
7. V § 4 ods. 5 sa slová písm. b) nahrádzajú slovami
písm. a).
8. V § 5 ods. 2 prvej vete sa vypúajú slová s výnimkou príjmov pod¾a § 6 a 8 za predpokladu, e dojednanie cien pri vzájomných obchodných vzahoch medzi
zamestnancom a zamestnávate¾om zodpovedá princípu nezávislého vzahu pod¾a § 17 ods. 5.
9. V § 5 odsek 3 znie:
(3) Príjmom zamestnanca je aj
a) suma vo výke 1 % zo vstupnej ceny vozidla pod¾a
§ 25 za kadý aj zaèatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávate¾a na pouívanie na sluobné a súkromné úèely. Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla
u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde
k následnej kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá daò z pridanej
hodnoty,6) na úèely tohto ustanovenia sa o túto daò
cena zvýi,
b) hodnota zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnávate¾om na nákup zamestnaneckej akcie urèená
ako rozdiel medzi vyou trhovou cenou
zamestnaneckej akcie platnou v prvý deò monosti
realizácie opcie a cenou akcie garantovanou opciou,
zníený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup
opcie; zamestnaneckou opciou na úèely tohto
zákona je opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávate¾a alebo od obchodnej spoloènosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoloènosou
zamestnávate¾a, ktorú nemono scudzi; zamestnaneckou akciou na úèely tohto zákona je akcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávate¾a alebo
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od akciovej spoloènosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoloènosou zamestnávate¾a..

vies evidenciu o príjmoch v èasovom slede, o zásobách
a o poh¾adávkach..

10. Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

16. V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová na vkladovom
úète vkladá èiarka a slová na úète stavebného sporite¾a.

17) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorích predpisov..

11. V § 5 ods. 7 písm. d) sa slovo zamestnávate¾a
nahrádza slovami poskytnutého zamestnávate¾om.
12. Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) Napríklad zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

13. V § 5 sa odsek 7 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoloènosou
alebo drustvom zamestnancovi bez úèasti na základnom imaní tejto spoloènosti alebo drustva,
j) rozdiel medzi vyou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a jej cenou garantovanou opciou zaplatenou zamestnancom v deò nákupu zamestnaneckej
akcie..
14. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) z èinností sprostredkovate¾ov pod¾a osobitných
predpisov, ktoré nie sú ivnosou.29a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

29a) Napríklad zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 650/2004 Z. z. v znení
zákona è. 747/2004 Z. z., zákon è. 5/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
è. 310/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

15. V § 6 odsek 10 znie:
(10) Ak daòovník, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, alebo daòovník, ktorý je platite¾om
dane z pridanej hodnoty len èas zdaòovacieho obdobia, neuplatní preukázate¾né daòové výdavky, môe
uplatni výdavky vo výke 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daòovníka, ktorý má
z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných
ivností pod¾a osobitného predpisu,33) ktorý môe
uplatni výdavky vo výke 60 %. Ak daòovník s príjmami pod¾a odseku 3 nie je platite¾om dane z pridanej
hodnoty alebo je platite¾om dane z pridanej hodnoty len
èas zdaòovacieho obdobia, neuplatní preukázate¾né
daòové výdavky, môe uplatni výdavky vo výke 40 %
z týchto príjmov. Ak daòovník uplatní výdavky pod¾a
tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté vetky
daòové výdavky daòovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daòovník povinný plati, ak
toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu
dane v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach; toto
poistné a príspevky si môe daòovník uplatni vo
výdavkoch v preukázanej výke. Daòovník poèas
uplatòovania výdavkov týmto spôsobom je povinný

17. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) vrátené poistné na zdravotné poistenie20) zaplatené
bez právneho dôvodu a vrátené poistné na sociálne
poistenie21) zaplatené bez právneho dôvodu alebo
vrátená èas poistného presahujúca správnu výku
poistného,20) o ktoré si daòovník zníil v predchádzajúcom zdaòovacom období alebo predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach príjmy pod¾a § 5 a 6,
l) príjmy z derivátových operácií..
18. V § 8 sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) príjmy pod¾a odseku 1 písm. k)..
19. V § 8 ods. 5 písmeno b) znie:
b) cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená
v èase nadobudnutia, ak nejde o výdavok pod¾a písmena a), prièom pri nehnute¾nostiach získaných
dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny pod¾a
§ 25,.
20. V § 8 ods. 5 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri predaji zamestnaneckých akcií aj suma nepeòaného príjmu
uvedeného v § 5 ods. 3 písm. b) zdanená pod¾a § 35,.
21. § 8 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Pri príjmoch pod¾a odseku 1 písm. l) sa za výdavky povaujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií..
22. V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
a) dávky, podpory a sluby z verejného zdravotného
poistenia,20) individuálneho zdravotného poistenia,20)
sociálneho poistenia,21) nemocenského zabezpeèenia a úrazového zabezpeèenia,40) dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia40a) vrátane plnenia z tohto sporenia pod¾a osobitného predpisu40b)
a plnenia z povinného zahranièného poistenia rovnakého druhu,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 40a a 40b znejú:

40a) Zákon è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
40b
) § 40 zákona è. 43/2004 Z. z. v znení zákona è. 721/2004
Z. z..

23. V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slová príplatok k dôchodku vkladajú slová vrátane príplatku za výkon
funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora.
24. V § 9 ods. 2 písm. s) sa nad slová v zahranièí
umiestòuje odkaz 59a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 59a znie:

59a) § 18 ods. 4 zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení
neskorích predpisov..

25. V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo nezahàòa vkla-
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dajú slová daòový bonus pod¾a § 33, a nad slovo povolanie sa umiestòuje odkaz 125.
26. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) poistné na ivotné poistenie..
27. V § 11 ods. 3 sa za slová odseku 1 písm. b) vkladajú slová a e).
28. V § 11 odsek 5 znie:
(5) Príspevky daòovníka na doplnkové dôchodkové
sporenie pod¾a odseku 1 písm. c), finanèné prostriedky
vynaloené daòovníkom na úèelové sporenie pod¾a odseku 1 písm. d) a poistné vynaloené daòovníkom na ivotné poistenie pod¾a odseku 1 písm. e) je moné odpoèíta od základu dane vo výke preukázate¾ne
zaplatenej v zdaòovacom období, v úhrne najviac do
výky 12 000 Sk. V prípade jednorazovo zaplateného
poistného na ivotné poistenie dohodnutého na dobu
a) urèitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpoèíta
na zdaòovacie obdobia pod¾a poistnej doby, a to
poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom bolo jednorazové poistné preukázate¾ne zaplatené,
b) neurèitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpoèíta na obdobie desiatich po sebe nasledujúcich rokov, a to poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom bolo
jednorazové poistné preukázate¾ne zaplatené..
29. V § 11 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
(6) Na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane
pod¾a odseku 1 písm. c) musia by splnené podmienky
pod¾a osobitného predpisu35) a na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a odseku 1 písm. d) musia by splnené tieto podmienky:
a) dohodnutá doba platenia úèelového sporenia je najmenej desa rokov, prièom daòovníkovi nie je vyplatené plnenie z úèelového sporenia pred uplynutím
tejto lehoty, a súèasne
b) plnenie z úèelového sporenia nastane najskôr dovàením 55. roku ivota daòovníka.
(7) Na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane
pod¾a odseku 1 písm. e) musia by splnené tieto podmienky:
a) dohodnutá poistná doba je najmenej desa rokov,
prièom výplata poistného plnenia pre prípad doitia
sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej
zmluve najskôr pre rok, v ktorom daòovník dovài
55 rokov ivota, alebo
b) poistná doba je dohodnutá na dobu neurèitú, prièom výplata poistného plnenia nastane najskôr po
uplynutí doby desiatich rokov od uzavretia ivotného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daòovník dovài 55 rokov ivota..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 8.
30. V § 11 odsek 8 znie:
(8) Ak daòovník nedodrí podmienky ustanovené
v odsekoch 6 a 7, o sumu zaplatených príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie, platieb úèelového
sporenia a platieb poistného na ivotné poistenie,
o ktorú si v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach
zníil základ dane, je povinný zvýi základ dane do
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troch zdaòovacích období od skonèenia zdaòovacieho
obdobia, v ktorom dolo k porueniu ustanovených
podmienok; nedodraním podmienok je aj výplata odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia pred
dovàením 55 rokov ivota daòovníka a pred uplynutím
desiatich rokov od uzavretia úèastníckej zmluvy..
31. § 11 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Ak ivotné poistenie zanikne neplatením, výpoveïou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím
doby desiatich rokov od zaèiatku ivotného poistenia
alebo pred kalendárnym rokom, v ktorom daòovník dovài vek 55 rokov ivota, daòovník je povinný zvýi základ dane o sumu poistného zaplateného na ivotné poistenie, o ktorú si zníil základ dane, do konca troch
zdaòovacích období od skonèenia zdaòovacieho obdobia, v ktorom dolo k porueniu ustanovených podmienok. Za nedodranie podmienok pod¾a odseku 7 sa nepovauje vyplatené plnenie z poistenia pre prípad
úrazu alebo choroby, ktoré je súèasou ivotného poistenia.
(10) Ak daòovník, ktorý si uplatòoval zníenie základu dane pod¾a odseku 1 písm. c), d) alebo e), zomrie,
táto skutoènos sa nepovauje za nedodranie podmienok ustanovených v odsekoch 6 a 7. V tomto prípade sa
základ dane nezvyuje..
32. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) dôchodkovou správcovskou spoloènosou a vytvára
a spravuje dôchodkové fondy,40a) sú len príjmy dôchodkovej správcovskej spoloènosti..
33. V § 13 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: príjmy z finanèných operácií vykonávané Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity pod¾a osobitného
predpisu74a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 74a znie:

74a) § 17 zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

34. V § 13 ods. 2 písm. f) sa nad slovo zahranièí
umiestòuje odkaz 59a.
35. V § 13 ods. 2 písm. i) úvodnej vete sa za slová prvého bodu vkladajú slová a druhého bodu a náhrady
za pouitie alebo za poskytnutie práva na pouitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia.
36. V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Základ dane daòovníka, ktorý je dôchodkovou správcovskou spoloènosou vytvárajúcou a spravujúcou dôchodkové fondy, sa zisuje len za dôchodkovú
správcovskú spoloènos..
37. V § 16 ods. 1 písm. e) tvrtom bode sa na konci
èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: hnute¾nou vecou umiestnenou na území Slovenskej republiky je aj dopravný prostriedok vyuívaný daòovníkom pod¾a § 2 písm. d) alebo stálou
prevádzkaròou daòovníka pod¾a § 2 písm. e) v medzinárodnej doprave,.
38. V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) u daòovníka, ktorý na základe povinnosti pod¾a
osobitného predpisu1) vykazuje výsledok hospodá-
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renia v individuálnej úètovnej závierke77a) pod¾a medzinárodných tandardov pre finanèné výkazníctvo, z tohto výsledku hospodárenia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 77 a 77a znejú:

77) § 18 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona
è. 561/2004 Z. z.
77a
) § 17a zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 561/2004
Z. z..

39. V § 17 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) u daòovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia pod¾a § 17 ods. 1 písm. c), upraví tento výsledok
hospodárenia o poloky, ktoré ustanoví veobecne
záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)..
40. V § 17 ods. 5 sa za slová základu dane vkladá
slovo zahraniènej, za slová obchodných vzahoch sa
vkladá slovo zahranièných a vypúa sa tretia veta.
41. V § 17 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorá je v súlade
s princípom nezávislého vzahu pod¾a § 18 ods. 1..
42. V § 17 ods. 15 druhá veta znie: Opravy chýb minulých úètovných období, ak ide o náklady (výdavky)
uznané za daòový výdavok alebo výnosy (príjmy) zahrnované do zdanite¾ných príjmov, sa zahrnujú do základu dane toho zdaòovacieho obdobia, s ktorým vecne
a èasovo súvisia, bez oh¾adu na to, èi sa úètujú do nákladov, výnosov alebo na úèet nerozdelený zisk minulých rokov..
43. V § 17 ods. 16 sa slová cenu, v ktorej bol majetok
ocenený v úètovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýenú
o preukázate¾né náklady vynaloené na rekontrukcie
a modernizácie tohto majetku nahrádzajú slovami
cenu pod¾a § 25.
44. V § 17 odsek 17 znie:
(17) Ak daòovník pred zaèatím zdaòovacieho obdobia doruèí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v úètovníctve z dôvodu
nezrealizovaného inkasa poh¾adávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dòu, ku ktorému sa zostavuje
úètovná závierka, do základu dane v období, v ktorom
o nich úètuje, zahrnú sa tieto rozdiely do základu dane
v tom zdaòovacom období, v ktorom dolo k inkasu alebo odpisu poh¾adávky alebo platbe alebo odpisu záväzku. V zdaòovacom období, v ktorom tento daòovník
doruèí správcovi dane oznámenie o ukonèení nezahrnovania týchto kurzových rozdielov do základu dane,
zahrnie do základu dane aj kurzové rozdiely vyèíslené
v úètovníctve, nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach..
45. V § 17 ods. 21 sa za slová úroky z omekania79)
vkladajú slová okrem úrokov z omekania z úverov
platených bankám a prijatých bankami,.
46. § 17 sa dopåòa odsekmi 27 a 28, ktoré znejú:
(27) Základ dane daòovníka pod¾a § 2 písm. e) sa vypoèíta ako súèet základov dane a daòových strát jednotlivých stálych prevádzkarní a základu dane z tých
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druhov príjmov, ktoré nie sú súèasou základu dane
stálej prevádzkarne, z ktorých sa daò nevyberá zrákou pod¾a § 43 alebo z ktorých vybraním dane zrákou
nie je splnená daòová povinnos.
(28) Ak pri zmene sídla alebo miesta skutoèného vedenia obchodnej spoloènosti, alebo drustva z územia
Slovenskej republiky do niektorého z èlenských tátov
Európskej únie vznikne na území Slovenskej republiky
stála prevádzkareò, pri vyèíslení základu dane za zdaòovacie obdobie do dòa zmeny sídla alebo miesta skutoèného vedenia sa nepouije odsek 13 o úprave základu dane, ak zostatky úètov vymedzené v odseku 13 sa
vzahujú na majetok vzniknutej stálej prevádzkarne
umiestnenej na území Slovenskej republiky. Táto stála
prevádzkareò môe odpoèítava aj daòovú stratu vykázanú pred zmenou sídla alebo miesta skutoèného vedenia pod¾a podmienok uvedených v § 30, prièom pokraèuje v u zaèatom odpisovaní majetku právnickou
osobou..
47. V § 19 sa odsek 2 dopåòa písmenami o) a p), ktoré
znejú:
o) úhrn výdavkov (nákladov) na deriváty1) do výky
príjmov (výnosov) z derivátov v úhrne za zdaòovacie
obdobie, okrem
1. daòovníkov, ktorí vykonávajú èinnos pod¾a osobitného predpisu,88) poisovní, poboèiek zahranièných poisovní, zaisovní a poboèiek zahranièných zaisovní, ktorým sa výdavok (náklad)
na deriváty uzná do výky úètovanej ako náklad,
2. zabezpeèovacích derivátov, pri ktorých sa výdavok (náklad) na opènú prémiu k nakúpenej kúpnej a nakúpenej predajnej opcii uzná do výky
úètovanej ako náklad,
p) výdavky (náklady) na stravovanie vynaloené daòovníkom s príjmami pod¾a § 6 ods. 1 a 2 za kadý
odpracovaný deò v kalendárnom roku, najviac
v rozsahu a vo výke ustanovených pre zamestnancov pod¾a osobitného predpisu,89) ak daòovníkovi
súèasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie pod¾a osobitného predpisu89) v súvislosti s výkonom závislej èinnosti, alebo daòovník neuplatòuje
výdavky (náklady) na stravovanie pod¾a písmena e)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 89 znie:

89) Zákonník práce.
Zákon è. 283/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

48. V § 19 ods. 3 písm. h) sa vypúajú slová k pochybným a a za slová v bankách sa vkladá èiarka
a slová na ktoré je moné tvori opravnú poloku do
výky 100 %,.
49. V § 19 ods. 3 písm. k) druhý bod znie:
2. ak na jej odpoèítanie platite¾ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná èas dane z pridanej
hodnoty, ak platite¾ dane uplatòuje nárok na odpoèítanie dane koeficientom pod¾a osobitného predpisu,6).
50. V § 19 ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú tieto
slová: a príspevky na úèelové sporenie a ivotné poistenie, ktoré platí zamestnávate¾ za zamestnancov; tieto
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príspevky je moné uzna v úhrne najviac do výky 6 %
zo zúètovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je úèastníkom týchto sporení.
51. V § 19 ods. 3 písmeno o) znie:
o) úrok pri finanènom prenájme zahrnovaný do základu dane poèas celej doby trvania finanèného prenájmu pod¾a osobitného predpisu,1).
52. V § 20 odsek 4 znie:
(4) Daòovým výdavkom bánk a poboèiek zahranièných bánk94) a Exportno-importnej banky Slovenskej
republiky95) je tvorba opravnej poloky k znehodnoteným poh¾adávkam z poskytnutých úverov..
53. V § 20 ods. 6 sa slová poh¾adávok uvedených
nahrádzajú slovami výky opravnej poloky k poh¾adávkam uvedeným.
54. V § 20 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: rezervy na vyprodukované emisie v zmysle osobitného predpisu;149) to neplatí u daòovníkov úètujúcich v sústave jednoduchého úètovníctva.
Poznámka pod èiarou k odkazu 149 znie:

149) Zákon è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 733/2004 Z. z..

55. V § 20 ods. 9 písmeno b) znie:
b) lesnú pestovnú èinnos vykonávanú pod¾a osobitného zákona;98) tvorba rezervy na lesnú pestovnú
èinnos sa urèuje v projekte lesnej pestovnej èinnosti na obdobie do doby zabezpeèenia mladého
lesného porastu99) potvrdenom odborným lesným
hospodárom,99a) a to aj u daòovníka úètujúceho
v sústave jednoduchého úètovníctva,1).
Poznámky pod èiarou k odkazom 98, 99 a 99a znejú:

98) Zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch.
99
) § 20 ods. 6 zákona è. 326/2005 Z. z.
99a
) § 47 zákona è. 326/2005 Z. z..

56. V § 20 sa odsek 9 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výrobca pri predaji elektrozariadenia
uvádza na doklade vyhotovenom pri predaji sumu
recyklaèného poplatku a súèasne výka rezervy vypoèítaná a preukázaná daòovníkom zodpovedá nákladom spojeným s nakladaním s elektroodpadom..
57. V § 20 ods. 11 prvej vete sa slová zruia v prospech výnosov nahrádzajú slovami zahrnú do základu
dane.
58. V § 20 ods. 14 sa za slová zahrnuté do príjmov
vkladajú slová vrátane poh¾adávok nadobudnutých
vkladom podniku alebo jeho èasti, alebo poh¾adávok
nadobudnutých právnym nástupcom daòovníka zrueného bez likvidácie.
59. V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:
c) úplatky alebo iné neoprávnené výhody poskytnuté
inej osobe priamo alebo sprostredkovane aj vtedy,
ak v príslunom táte je poskytnutie takéhoto
úplatku alebo inej neoprávnenej výhody obvykle tolerované,.
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60. V § 21 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú slová
a p).
61. V § 22 sa odsek 6 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finanèného prenájmu..
62. V § 22 ods. 8 prvej vete sa vypúajú slová najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania a súèasne sa
vypúa druhá veta.
63. § 22 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) U daòovníka, u ktorého zdaòovacie obdobie je
kratie ako kalendárny rok z dôvodu úmrtia, sa uplatní
z vypoèítaného roèného odpisu alikvotná èas pripadajúca na celé mesiace, poèas ktorých daòovník majetok
úètoval ako obchodný majetok.1) Zvynú èas roèného
odpisu prepoèítaného na kalendárne mesiace uplatní
daòovník pokraèujúci v èinnosti po zomretom daòovníkovi, prièom zvyná èas odpisu sa uplatní u
v mesiaci, v ktorom bol majetok zaevidovaný v majetku
daòovníka pokraèujúceho v èinnosti po zomretom daòovníkovi..
64. V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová a úpravy bystrín a lesnícko-technické meliorácie.
65. V § 24 ods. 1 úvodné vety znejú: Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daòovník, ktorý má
k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok
a nehmotný majetok odpisuje aj daòovník, ktorý nemá
vlastnícke právo k tomuto majetku, ak úètuje1) alebo
vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 11 o.
66. V § 24 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) hmotnom majetku a nehmotnom majetku tátu,
obce alebo vyieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpoètovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe.116a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 116a znie:

116a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z.
o elezniciach Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov..

67. V § 25 ods. 1 písmeno a) znie:
a) obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku
nadobudnutého od fyzickej osoby darom alebo
vkladom je obstarávacia cena zistená u darcu alebo
vkladate¾a, len ak ide o majetok, ktorý u darcu alebo vkladate¾a nebol zahrnutý do obchodného majetku, prièom pri jeho predaji uskutoènenom v deò
darovania alebo vkladu by sa naò nevzahovalo
oslobodenie pod¾a § 9,.
68. V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúajú slová
toto ustanovenie sa nevzahuje na daòovníka, ktorý je
fyzickou osobou.
69. V § 25 ods. 1 písm. d) sa slová písmen a) a b) nahrádzajú slovami písmen a) a c).
70. V § 25 ods. 5 sa vypúa písmeno c).
71. V § 26 ods. 8 prvej vete sa za slová finanèného
prenájmu vkladajú slová okrem pozemkov a na konci sa pripájajú tieto slová a vety: zvýenej o náklady
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súvisiace s obstaraním predmetu finanèného prenájmu vynaloené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do uívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa
odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súèas vstupnej ceny rovnomerne poèas zostávajúcej doby trvania nájomnej
zmluvy. V prípade predåenia alebo skrátenia dohodnutej doby finanèného prenájmu sa u uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyná èas odpisovanej
hodnoty sa rozpoèítava rovnomerne a do novej dohodnutej doby ukonèenia finanèného prenájmu..
72. V § 30 odsek 2 znie:
(2) Ak daòovník, ktorý zaèal odpoèítava daòovú
stratu alebo mu vznikol nárok na odpoèítavanie daòovej straty pod¾a odseku 1, zanikol v dôsledku zruenia
bez likvidácie, daòovú stratu odpoèítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daòová strata
sa odpoèítava u kadého z nich pomerne, a to pod¾a
výky vlastného imania zaniknutého daòovníka, v akej
prelo na jednotlivých právnych nástupcov..
73. V § 31 odsek 2 znie:
(2) Ak daòovník nie je úètovnou jednotkou, na prepoèet sa pouije priemerný kurz za kalendárny mesiac,
v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa pouije kurz
platný v deò, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene
alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou
v odseku 3. Tento kurz sa pouije aj na príjmy zo závislej èinnosti plynúce zo zdrojov v zahranièí alebo sa na
tieto príjmy pouije roèný priemerný kurz za zdaòovacie obdobie, za ktoré sa podáva daòové priznanie, alebo
sa pouije priemer z priemerných mesaèných kurzov za
kalendárne mesiace, v ktorých daòovník poberal príjmy, za ktoré podáva daòové priznanie..
74. V § 32 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
a) plynú od zamestnávate¾a, ktorý nie je platite¾om
dane122) a ani zahranièným platite¾om dane pod¾a
§ 48,
b) plynú zo zdrojov v zahranièí okrem prípadov uvedených v odseku 4,.
75. V § 32 ods. 2 písm. d) sa slová § 11 ods. 5 nahrádzajú slovami § 11 ods. 5 a 7.
76. V § 32 ods. 3 písm. b) sa slová § 11 ods. 5 nahrádzajú slovami § 11 ods. 5 a 7.
77. V § 32 ods. 4 písmeno c) znie:
c) ktoré poberá od zahranièného zastupite¾ského úradu na území Slovenskej republiky, a je daòovníkom, ktorý poíva výsady a imunity pod¾a medzinárodného práva alebo,122a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 122a znie:

122a) Napríklad Viedenský dohovor o diplomatických stykoch
(vyhláka ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb.),
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (vyhláka
ministra zahranièných vecí è. 32/1969 Zb.)..

78. V § 33 sa suma 5 400 nahrádza sumou 6 480.
79. V § 34 odseky 5, 6 a 7 znejú:
(5) Poslednou známou daòovou povinnosou na výpoèet preddavkov v preddavkovom období pod¾a odse-
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ku 1 je daò vypoèítaná zo základu dane uvedeného
v poslednom daòovom priznaní, zníeného o nezdanite¾né èasti základu dane pod¾a § 11 platné v zdaòovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daò pri
pouití sadzby dane pod¾a § 15 platnej v zdaòovacom
období, na ktoré sú platené preddavky na daò, zníená
o zápoèet dane zaplatenej v zahranièí, o daòový bonus
a o daò vybranú pod¾a § 43, odpoèítavanú ako preddavok na daò. Pri zmene poslednej známej daòovej povinnosti z podaného daòového priznania v benom zdaòovacom období k zaèiatku preddavkového obdobia pod¾a
odseku 1 sa preddavky na daò splatné do zaèiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, prièom ak preddavky na daò zaplatené do tejto zmeny sú vyie ako
preddavky vypoèítané z podaného daòového priznania,
suma preddavkov z poslednej známej daòovej povinnosti prevyujúca sumu preddavkov vypoèítanú z podaného daòového priznania sa zapoèíta na úhradu ïalích preddavkov na daò platených po tejto zmene alebo
sa na základe iadosti daòovníkovi vrátia.
(6) Daòovník s neobmedzenou daòovou povinnosou
pod¾a § 2 písm. d) prvého bodu s príjmami pod¾a § 5,
ktorý vykonáva závislú èinnos u zamestnávate¾a, ktorý nie je platite¾om dane122) ani zahranièným platite¾om
dane pod¾a § 48, platí preddavky na daò z týchto príjmov zo závislej èinnosti miestne príslunému správcovi
dane128) vo výke vypoèítanej z príjmu vyplateného, poukázaného alebo pripísaného na úèet daòovníka v príslunom kalendárnom mesiaci spôsobom pod¾a § 35.
Tieto preddavky sú splatné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daòovníkovi
bol takýto príjem vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na úèet. Zaèatie poberania tohto príjmu je povinný
daòovník oznámi miestne príslunému správcovi
dane128) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu
po prvýkrát bol takýto príjem vyplatený, poukázaný
alebo pripísaný.
(7) Daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou
pod¾a § 2 písm. e), s príjmami pod¾a § 16 ods. 1 písm. b),
ktorý vykonáva závislú èinnos u zamestnávate¾a, ktorý nie je platite¾om dane122) ani zahranièným platite¾om
dane pod¾a § 48, platí preddavky na daò z týchto príjmov zo závislej èinnosti miestne príslunému správcovi
dane128) vypoèítané z príjmu vyplateného, poukázaného alebo pripísaného na úèet daòovníka v príslunom
kalendárnom mesiaci, zníeného o pomernú èas nezdanite¾nej èasti základu dane na daòovníka pod¾a § 11
ods. 1 písm. a), pri pouití sadzby dane pod¾a § 15, platných v zdaòovacom období, za ktoré boli príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané. Tieto preddavky sú
splatné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol daòovníkovi takýto príjem
vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na úèet. Zaèatie
poberania tohto príjmu je povinný daòovník oznámi
miestne príslunému správcovi dane128) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu po prvýkrát bol takýto príjem vyplatený, poukázaný alebo pripísaný. Ak zo
zmluvy, na základe ktorej tento daòovník poberá príjmy,
a) vyplýva, e na území Slovenskej republiky sa bude
zdriava viac ako 183 dní, platí preddavky na daò
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od zaèiatku svojho pobytu na území Slovenskej republiky,
b) nevyplýva, e na území Slovenskej republiky sa
bude zdriava viac ako 183 dní, platí preddavky na
daò a za kalendárny mesiac nasledujúci po uplynutí 183 dní pobytu na území Slovenskej republiky..
80. V § 34 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: prièom môe ís aj o kombináciu takýchto príjmov..
81. V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová písm. b) a d) nahrádzajú slovami písm. b) a e).
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správcovi dane v najbliom termíne na odvod preddavkov na daò. Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane,122) postupoval pod¾a § 36 ods. 5, daòový nedoplatok vyplývajúci z roèného zúètovania zníi o sumu daòového bonusu a zoh¾adní daòový nedoplatok aj
v sume 100 Sk alebo niej ako 100 Sk. Ak zamestnanec uplatní postup pod¾a § 50, zamestnávate¾, ktorý je
platite¾om dane,122) zamestnancovi, v prípade, ak nebol
daòový nedoplatok zaplatený v správnej výke zníením sumy daòového bonusu, zrazí aj daòový nedoplatok v sume 100 Sk alebo niej ako 100 Sk najneskôr do
30. apríla po skonèení zdaòovacieho obdobia, za ktoré
sa vykonalo roèné zúètovanie..

82. V § 37 ods. 1 písmeno a) znie:
a) predloením dokladu o oprávnenosti nároku na
uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 5 vystaveným oprávneným subjektom poskytujúcim sluby pod¾a § 2
písm. u) a v) a vyhlásením o výke vlastného príjmu
manelky (manela),.

89. V § 39 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: prièom vzor tohto potvrdenia
urèí ministerstvo..

83. V § 38 ods. 1 prvá veta znie:
Zamestnanec, ktorý v zdaòovacom období poberal
zdanite¾né príjmy len zo závislej èinnosti a nie je povinný zvýi základ dane z dôvodu, e neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu
dane pod¾a § 11 ods. 5 a 7, alebo zamestnanec, ktorý
okrem zdanite¾ných príjmov zo závislej èinnosti poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daò pod¾a § 43, pri ktorých neuplatní postup pod¾a § 43 ods. 7 a nie je povinný
zvýi základ dane z dôvodu, e neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu
dane pod¾a § 11 ods. 5 a 7, môe písomne poiada posledného zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122)
u ktorého si uplatòoval nezdanite¾nú èas základu
dane na daòovníka a daòový bonus, najneskôr do
15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia o vykonanie roèného zúètovania
z úhrnnej sumy zdanite¾nej mzdy od vetkých zamestnávate¾ov, ktorí sú platite¾mi dane.122).

91. § 39 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Preh¾ad a hlásenie pod¾a odseku 9 nie je povinný poda len ten zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane122) alebo zahranièným platite¾om dane pod¾a § 48,
ktorý v príslunom období nevyplácal príjmy zo závislej
èinnosti..

84. V § 38 ods. 4 úvodnej vete sa slová písm. c) a d)
nahrádzajú slovami písm. c) a e).
85. V § 38 ods. 4 písmeno d) znie:
d) e si uplatòuje nárok na nezdanite¾nú èas základu
dane pod¾a § 11 ods. 1 písm. c) a e) a spåòa podmienky na uplatnenie tejto nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a § 11 ods. 5 a 7,.
86. V § 38 ods. 4 písm. e) sa slová § 11 ods. 5 nahrádzajú slovami § 11 ods. 5 a 7.
87. V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
Správca dane pouije postup pod¾a § 40 ods. 8..
88. V § 38 odsek 7 znie:
(7) Daòový nedoplatok vyplývajúci z roèného zúètovania presahujúci sumu 100 Sk zráa zamestnávate¾,
ktorý je platite¾om dane,122) zamestnancovi zo zdanite¾nej mzdy najneskôr do konca zdaòovacieho obdobia,
v ktorom sa vykonalo roèné zúètovanie. Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) odvedie zrazený daòový
nedoplatok alebo zrazenú èas daòového nedoplatku

90. V § 39 ods. 10 sa slová Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovom ministerstvo.

92. V § 40 ods. 5 tretej vete sa slovo prísluenstva
nahrádza slovami sankèného úroku a posledná veta
znie: Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122)
a správca dane tento postup nepouijú, ak sa daòový
nedoplatok alebo suma rozdielu daòového bonusu rovná 100 Sk alebo je niia ako 100 Sk, ale len ak daòovník nevyuije monos poda vyhlásenie pod¾a § 50..
93. V § 42 ods. 6 sa za slová základu dane vkladajú
slová zníeného o daòovú stratu.
94. V § 42 ods. 7 prvej vete sa za slovo pred vkladá
slovo bezprostredne a za prvú vetu sa vkladá nová
druhá veta, ktorá znie: Pri výpoète poslednej známej
daòovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri
výpoète dane za predchádzajúce zdaòovacie obdobie
vrátane pouitia sadzby dane platnej v zdaòovacom
období, na ktoré sú platené preddavky..
95. V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová bených úètov
vkladá èiarka a slová z úètov stavebných sporite¾ov.
96. V § 43 sa odsek 3 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) príjem pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) a g) plynúci daòovníkovi od zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om
dane,122) ktorého úhrnná výka od tohto zamestnávate¾a nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú
sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daòovník pri výpoète preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti neuplatòuje nezdanite¾né èasti základu dane
pod¾a § 11 a daòový bonus pod¾a § 33..
97. V § 43 ods. 5 písm. a) sa za slová vklady alebo poistné; vkladajú slová v prípade preddavkovo uskutoèòovaných výplat z poistenia pre prípad doitia urèitého
veku podlieha dani vyberanej zrákou rozdiel medzi
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zaplateným poistným a vyím plnením z poistenia pre
prípad doitia urèitého veku, a to v tom zdaòovacom
období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn
súm plnenia z poistenia pre prípad doitia urèitého
veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistenia, prièom vybraná daò z predchádzajúcich výplat sa
zapoèíta na úhradu celkovej dane;.
98. V § 43 ods. 5 písmeno b) znie:
b) v odseku 3 písm. h) je príjem zníený o výdavok vo
výke ustanoveného percenta pre tento príjem pod¾a § 6 ods. 10..
99. V § 43 sa odsek 5 dopåòa písmenami c) a d), ktoré znejú:
c) v odseku 3 písm. j) je príjem zníený pod¾a § 5
ods. 8,
d) v § 16 ods. 1 písm. d) je príjem zníený o 40 %..
100. V § 43 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: s výnimkou daòovníka s obmedzenou daòovou povinnosou s príjmami pod¾a § 16 ods. 1 písm. d)
a na konci druhej vety sa pripájajú tieto slová: a v prípade, ak daòovník vybranú daò zrákou neodpoèíta od
dane ako preddavok v podanom daòovom priznaní pod¾a odseku 7.
101. V § 43 ods. 10 druhá veta znie:
Za pripísanie úhrady v prospech daòovníka pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od
správcovských spoloèností sa nepovauje zahrnutie
výnosu do aktuálnej ceny u vydaného podielového listu, ktorým je splnená povinnos kadoroèného vyplácania výnosu z majetku podielového fondu..
102. V § 44 ods. 2 prvej vete sa za slová peòaného
plnenia vkladá èiarka a slová najviac vak do výky
pod¾a medzinárodnej zmluvy, a v poslednej vete sa slová zníený o 25 % nahrádzajú slovami zníený o výdavok vo výke ustanoveného percenta pre tento príjem pod¾a § 6 ods. 10.
103. V § 45 ods. 1 piatej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: prièom u daòovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa rozumie celkovým základom dane (na úèely zápoètu dane) základ
dane nezníený o nezdanite¾né èasti základu dane pod¾a § 11..
104. V § 46 druhej vete sa za slová pod¾a § 35 vkladajú slová okrem zdanite¾ných príjmov daòovníka,
u ktorého za zdaòovacie obdobie nepresiahnu takéto
príjmy 50 % sumy pod¾a § 11 ods. 1 písm. a).
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najviac vo výke, spôsobom a za podmienok ustanovených v § 11 ods. 6 písm. a) a b) tohto zákona.
107. V § 52 odsek 37 znie:
(37) Kurzový rozdiel medzi menovitou hodnotou poh¾adávky alebo záväzku zaúètovanom pri ich vzniku
a hodnotou po precenení v období, v ktorom dochádza
k inkasu alebo odpisu poh¾adávky, respektíve platbe
alebo odpisu záväzku, zahrnie sa do základu dane
v zdaòovacom období, v ktorom dolo k inkasu alebo
odpisu poh¾adávky, alebo k platbe, alebo odpisu záväzku..
108. V § 52 odsek 42 znie:
(42) Na podiely na zisku bez majetkovej úèasti vyplatené po 1. januári 2005, z ktorých bol vybraný preddavok na daò z príjmov zo závislej èinnosti do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa
a) pouije § 3 ods. 2 písm. c) tohto zákona, ak ide o èlena tatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoloènosti alebo drustva,
b) pouije § 5 ods. 7 písm. i) tohto zákona, ak ide o zamestnanca obchodnej spoloènosti alebo drustva
okrem písmena a), a
c) vybraná daò do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona vysporiada najneskôr pri roènom zúètovaní pod¾a
§ 38 alebo pri podaní daòového priznania pod¾a
§ 32..
109. § 52 sa dopåòa odsekmi 43 a 49, ktoré znejú:
(43) Ak sa daòovník rozhodne nezahrnova kurzové
rozdiely do základu dane pod¾a § 17 ods. 17 poènúc
zdaòovacím obdobím roka 2005, oznámenie o ich nezahrnovaní doruèí správcovi dane do 31. decembra 2005.
(44) Súèasou rozdielov z precenenia cenných papierov nezahrnutých do základu dane v zdaòovacom
období roku 2003, ktoré je daòovník povinný zahrnú
do základu dane najneskôr v lehote ukonèenej 31. decembrom 2007, sú aj oceòovacie rozdiely z cenných papierov urèených na predaj a obchodovanie, vzniknuté
z ocenenia cenných papierov reálnou hodnotou, o ktorých bol daòovník povinný úètova k 1. januáru 2003
na úèet výsledku hospodárenia minulých rokov.
(45) Na výku vykázanej straty do 31. decembra
2003 odpoèítavanej pod¾a § 30 sa pouijú ustanovenia
veobecne záväzných právnych predpisov úèinných do
31. decembra 2003. Ak poèas odpoètu straty pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov platných do
31. decembra 2003 vykáe daòovník ïalie straty, na
ich odpoèet sa pouije § 30.

105. V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slová zaplatil v lehote na podanie daòového priznania, vkladajú slová ak
podáva daòové priznanie, a za slovo zrazená sa vkladá èiarka a slová prièom táto daò je vysporiadaná
v správnej výke do lehoty na podanie vyhlásenia pod¾a
odseku 1.

(46) Rozdiely vzniknuté k 31. decembru 1999 medzi
zostatkovou cenou opravnej poloky k odplatne nadobudnutému majetku odpisovanej pod¾a zákona
è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov, nezahrnuté do výdavkov alebo príjmov
daòovníka do konca roka 2004, sa zahrnú do výdavkov
alebo príjmov daòovníka najneskôr do konca roka
2006.

106. V § 52 ods. 35 sa slová obdobie roku 2005 najviac vo výke a spôsobom ustanoveným týmto zákonom nahrádzajú slovami obdobia rokov 2005 a 2006

(47) Postup pod¾a § 11 ods. 10 sa pouije aj u daòovníka, ktorý si uplatnil zníenie základu dane pod¾a § 11
ods. 1 písm. c) a e) v roku 2005.
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(48) Daòový bonus pod¾a § 33 sa zvyuje rovnakým
koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaòovacieho obdobia ako suma ivotného minima.64) Tento
postup sa po prvýkrát pouije za zdaòovacie obdobie
roku 2007.
(49) Pri predåení alebo skrátení dohodnutej doby finanèného prenájmu sa výka mesaèného odpisu vypoèítaná pod¾a § 26 ods. 8 upraví poènúc mesiacom,
v ktorom sa nájomca a prenajímate¾ dohodli na zmene
doby trvania finanèného prenájmu..
110. V prílohe è. 1 odpisovej skupine 1 poloke 1-17
sa kód 29.40.5 nahrádza kódom 29.41.1 a odpisovej skupine 2 poloke 2-28 sa kód 29.40.5 nahrádza
kódom 29.41.1.
111. V prílohe è. 1 odpisovej skupine 3 poloke 3-27
sa slová z kódu 2213 KS len: televízne a káblové rozvody nahrádzajú slovami 2213 KS  Dia¾kové telekomunikaèné siete a vedenia a slová z kódu 2224 KS len: televízne a káblové rozvody sa nahrádzajú slovami
2224 KS  Miestne elektrické a telekomunikaèné rozvody a vedenia.
112. V prílohe è. 2 prvom bode sa vypúajú slová
smernice Rady 73/79/EHS z 9. apríla 1973 (Ú. v. ES
L 103, 18. 4. 1973),.
113. V prílohe è. 2 druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: v znení smernice Rady 2005/19/ES zo
17. februára 2005 (Ú. v. ES L 058, 4. 3. 2005).
114. V prílohe è. 2 tvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla
2004 (Ú. v. ES L 168, 1. 5. 2004).
115. V prílohe è. 2 piatom bode sa na konci pripájajú
tieto slová: v znení smernice Rady 2004/66/ES
z 26. apríla 2004 (Ú. v. ES L 168, 1. 5. 2004), smernice
Rady 2004/76/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. ES L 157,
30. 4. 2004).
Èl. II
Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení zákona è. 182/2002
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
 )Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorích predpisov.
Zákon è. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu
nehnute¾ností a o zmene a doplnení zákona è. 36/1967
Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona
è. 238/2000 Z. z.
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Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorích predpisov..
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 1 sa vypúa písmeno e).
4. V § 2 ods. 1 sa èiarka nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a Úrad daòového preverovania.
5. V § 2 ods. 2 druhá veta znie: Na zabezpeèenie výkonu èinnosti daòových úradov môe daòové riadite¾stvo vytvori pracoviská daòových úradov..
6. V § 3 ods. 5 písm. b) sa vypúajú slová a Úradu
daòového preverovania.
7. V § 3 ods. 5 písmeno e) znie:
e) oznamuje orgánom èinným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných èinov v súvislosti
s poruovaním osobitných predpisov,4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 582/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 554/2003 Z. z.
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 171/2005 Z. z..

8. V § 4 ods. 3 písmeno g) znie:
g) oznamuje orgánom èinným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných èinov v súvislosti
s poruovaním osobitných predpisov,4a) o èom podáva informáciu daòovému riadite¾stvu,.
9. V § 4 odsek 6 znie:
(6) Územné obvody v pôsobnosti daòových úradov
sú uvedené v prílohe è. 1. Pôsobnos daòových úradov
pre oblas hazardných hier je uvedená v prílohe è. 2..
10. § 4a a 4b vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 8d a 8g sa vypúajú.
11. Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý znie:
§ 8b

1

Zruuje sa Úrad daòového preverovania..
12. Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý znie:
§ 8c
Konanie pod¾a osobitného predpisu4) zaèaté pred
15. decembrom 2005 dokonèí daòový úrad, ktorý toto
konanie zaèal..
13. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa príloha è. 2, ktorá znie:
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Príloha è. 2 k zákonu è. 150/2001 Z. z.
v znení zákona è. 534/2005 Z. z.

PÔSOBNOS DAÒOVÝCH ÚRADOV PRE OBLAS
HAZARDNÝCH HIER V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Daòový úrad

územné obvody daòových úradov

DAÒOVÝ ÚRAD BRATISLAVA I

Bratislava I

DAÒOVÝ ÚRAD BRATISLAVA II

Bratislava II, Bratislava VI, Senec

DAÒOVÝ ÚRAD BRATISLAVA III

Bratislava III, Pezinok

DAÒOVÝ ÚRAD BRATISLAVA V

Bratislava V, Bratislava IV, Malacky

DAÒOVÝ ÚRAD TRNAVA

Trnava, Pieany, Hlohovec

DAÒOVÝ ÚRAD GALANTA

Galanta, Sládkovièovo, Sereï

DAÒOVÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

Dunajská Streda, amorín, Ve¾ký Meder

DAÒOVÝ ÚRAD SENICA

Senica, Skalica, atín Stráe

DAÒOVÝ ÚRAD NITRA I

Nitra I, Nitra II, Topo¾èany, Zlaté Moravce

DAÒOVÝ ÚRAD KOMÁRNO

Komárno, Kolárovo, Hurbanovo, túrovo

DAÒOVÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY

Nové Zámky, a¾a, urany

DAÒOVÝ ÚRAD LEVICE

Levice, Vráble, eliezovce, ahy

DAÒOVÝ ÚRAD ILINA I

ilina I, ilina II, Kysucké Nové Mesto, Bytèa

DAÒOVÝ ÚRAD MARTIN

Martin, Turèianske Teplice

DAÒOVÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN

Dolný Kubín, Námestovo, Èadca

DAÒOVÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁ

Liptovský Mikulá, Ruomberok

DAÒOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA II

Banská Bystrica II, Banská Bystrica I, Brezno

DAÒOVÝ ÚRAD LUÈENEC

Luèenec, Ve¾ký Krtí, Fi¾akovo

DAÒOVÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

Rimavská Sobota, Torna¾a, Revúca

DAÒOVÝ ÚRAD ZVOLEN

Zvolen, Detva, Nová Baòa, Banská tiavnica,
Krupina, iar nad Hronom

DAÒOVÝ ÚRAD KOICE I

Koice I, Koice II, Koice III, Koice IV,
Koice V, Moldava nad Bodvou

DAÒOVÝ ÚRAD MICHALOVCE

Michalovce, Sobrance, Ve¾ké Kapuany

DAÒOVÝ ÚRAD SPISKÁ NOVÁ VES

Spiská Nová Ves, Gelnica, Roòava

DAÒOVÝ ÚRAD TREBIOV

Trebiov, Krá¾ovský Chlmec

DAÒOVÝ ÚRAD PREOV I

Preov I, Preov II, Sabinov

DAÒOVÝ ÚRAD VRANOV

Vranov, Humenné, Snina

DAÒOVÝ ÚRAD SVIDNÍK

Svidník, Bardejov, Stropkov

DAÒOVÝ ÚRAD POPRAD

Poprad, Svit, Kemarok, Levoèa, Stará ¼ubovòa

DAÒOVÝ ÚRAD TRENÈÍN

Trenèín, Dubnica nad Váhom,
Bánovce nad Bebravou

DAÒOVÝ ÚRAD PRIEVIDZA

Prievidza, Nováky, Partizánske

DAÒOVÝ ÚRAD POVASKÁ BYSTRICA

Povaská Bystrica, Púchov

DAÒOVÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Èl. III
Zákon

Národnej

rady

Slovenskej

republiky

Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Stará Turá.
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
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è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z. a zákona
è. 69/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 29a ods. 1 písm. c) druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: a zamestnancovi správcu dane,
ktorým je daòový úrad.
2. V § 29a odsek 2 znie:
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije pri trestnom
èine spáchanom v súvislosti s pouívaním colných
predpisov alebo daòových predpisov v pôsobnosti colnej správy; to neplatí, ak je trestný èin páchaný v súbehu s iným trestným èinom..
Èl. IV
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z.,
zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001 Z. z., zákona è. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 64/2002 Z. z., zákona è. 435/2002 Z. z., zákona è. 161/2003 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z. a zákona è. 618/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Správca poh¾adávky tátu nie je povinný uplatni
a vymáha úroky z omekania alebo poplatok z omekania, ak v jednotlivom prípade nepresiahnu sumu
500 Sk..
2. V § 6a ods. 6 prvej vete sa vypúajú slová a dlník
vzniesol námietku premlèania.
3. § 6a sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak vláda na základe návrhu ministerstva financií rozhodne o odpustení poh¾adávky tátu v zahranièí,
táto poh¾adávka tátu zaniká..
4. § 8 a 8a vrátane nadpisov znejú:
§ 8
Ponukové konanie
(1) Správca je povinný prebytoèný majetok tátu písomne ponúknu tým tátnym rozpoètovým organizáciám alebo tátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa tento prebytoèný majetok tátu
nachádza a ktorým by tento majetok mohol úèelne slúi na plnenie úloh v rámci predmetu ich èinnosti alebo
v súvislosti s ním. Záujemca o prebytoèný nehnute¾ný
majetok tátu je povinný preukáza, e tento nehnute¾ný majetok tátu nevyhnutne potrebuje na plnenie
úloh v rámci predmetu èinnosti alebo v súvislosti
s ním, bude ho uíva aspoò pä rokov odo dòa jeho na-
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dobudnutia a zároveò musí preukáza finanèné krytie
na prevádzku tohto nehnute¾ného majetku. Ak o ponúknutý majetok tátu neprejaví záujem iadna tátna
rozpoètová organizácia alebo tátna príspevková organizácia, je správca povinný vykona osobitné ponukové
konanie pod¾a tohto zákona.
(2) Povinnos ponúknu prebytoèný majetok tátu
tátnym rozpoètovým organizáciám a tátnym príspevkovým organizáciám sa nevzahuje na prevod
a) pozemku vo vlastníctve tátu, zastavaného stavbou
vo vlastníctve budúceho nadobúdate¾a alebo v správe budúceho nadobúdate¾a, vrátane pri¾ahlej zastavanej plochy a nádvoria,12a) ktoré svojím umiestnením a vyuitím tvoria neoddelite¾ný celok s touto
stavbou,
b) rodinného domu vo vlastníctve tátu doterajiemu
nájomcovi alebo vypoièiavate¾ovi, ktorý rodinný
dom uíval aspoò pä rokov; to platí aj na pozemok
zastavaný týmto rodinným domom a pri¾ahlú zastavanú plochu a nádvorie,12a) ktoré svojím umiestnením a vyuitím tvoria neoddelite¾ný celok s týmto rodinným domom,
c) nehnute¾ností, ktoré by mohol budúci nadobúdate¾
stavby ako investor stavby nadobudnú pod¾a osobitného zákona,13ac) ak pod¾a vyjadrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú splnené podmienky na vyvlastnenie
pod¾a osobitného zákona,13ac)
d) hnute¾nej veci tátu nadobudnutej správcom pod¾a
§ 5 okrem vecí, ktoré urèí zriaïovate¾ svojím opatrením; na veci urèené v tomto opatrení sa vzahuje
povinnos ponúknu prebytoèný majetok tátu tátnym rozpoètovým organizáciám a tátnym príspevkovým organizáciám,
e) správy prebytoèného majetku tátu medzi zriaïovate¾om a správcom v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti,
ak bude majetok tátu slúi na plnenie úloh v rámci
predmetu ich èinnosti alebo v súvislosti s ním.
§ 8a
Osobitné ponukové konanie
(1) Úèelom osobitného ponukového konania je vytvorenie súaného prostredia. Osobitné ponukové konanie sa zaèína zverejnením ponuky v periodickej tlaèi
s celotátnou pôsobnosou. Ponuka musí obsahova
najmä identifikáciu majetku tátu s uvedením jeho
charakteristiky, primeranú cenu pod¾a odseku 5, lehotu na doruèenie cenových ponúk záujemcov, ktorá nesmie by kratia ako 10 kalendárnych dní odo dòa nasledujúceho po zverejnení ponuky.
(2) Správca
a) je oprávnený zrui osobitné ponukové konania, ak
si to v ponuke vyhradil,
b) môe od záujemcov poadova zloenie finanènej zábezpeky, ktorú je povinný vies na osobitnom úète,
c) je povinný vylúèi z osobitného ponukového konania
cenové ponuky osôb blízkych,12b) majetkovo prepojených a personálne prepojených s iným záujemcom,
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d) je povinný akceptova cenovú ponuku vyjadrenú len
jednou pevnou sumou.
(3) Správca písomne pozve na vyhodnotenie cenových ponúk vetkých záujemcov najneskôr pä dní
pred konaním vyhodnotenia; neúèas niektorého záujemcu nie je prekákou uskutoènenia ich vyhodnotenia. Správca je povinný vyhodnoti cenové ponuky záujemcov v komisii, ktorej èlenov vymenúva tatutárny
orgán správcu. Pri rovnosti cenových ponúk je správca
povinný vyzva na vyhodnotení zúèastnených záujemcov na zvýenie cenovej ponuky. Osobitné ponukové
konanie je úspené, ak najmenej jeden záujemca ponúkne primeranú cenu.
(4) Správca prevedie majetok tátu záujemcovi, ktorý
v osobitnom ponukovom konaní ponúkne najvyiu
cenu. Ak záujemca, ktorý ponúkol v osobitnom ponukovom konaní najvyiu cenovú ponuku, odstúpi od
uzavretia zmluvy o prevode majetku tátu, správca
môe vyzva na uzavretie zmluvy o prevode majetku
tátu v poradí ïalieho záujemcu s cenovou ponukou
vo výke aspoò primeranej ceny. Ak cenová ponuka
iadneho záujemcu nedosiahne výku primeranej
ceny, je správca povinný opakova osobitné ponukové
konanie.
(5) Za primeranú cenu sa na úèely tohto zákona pri
prevode nehnute¾ných vecí tátu povauje veobecná
hodnota majetku pod¾a osobitného predpisu.13b)
(6) Správca nie je povinný vykona osobitné ponukové konanie pri prevode
a) majetku tátu uvedeného v § 8 ods. 2,
b) nezastavaného pozemku vo vlastníctve tátu, ak
jeho celková výmera nepresahuje 200 m2,
c) nehnute¾nej veci tátu do vlastníctva obce za podmienky, e obec bude tento nehnute¾ný majetok vo
svojom mene vyuíva na poskytovanie veobecne
prospených sluieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospených stavieb13ac) a e obec dodrí podmienky
uvedené v § 11 ods. 4; to platí aj pri prevode nehnute¾nej veci tátu do vlastníctva vyieho územného
celku,
d) podielu majetku tátu, ktorým sa realizuje zákonné
predkupné právo13c) alebo prednostné právo na prevod správy podielu majetku tátu v spoloènej správe
pod¾a § 10 ods. 1,
e) majetku tátu na úèely poskytovania starostlivosti zariadeniu sociálnych sluieb,13d) zdravotníckemu zariadeniu,13e) kole alebo kolskému zariadeniu,13f) ak ide
o právnickú osobu, ktorá nie je podnikate¾om13g) a preukázate¾ne poèas najmenej jedného roka poskytuje
starostlivos v zariadení sociálnych sluieb,13d)
v zdravotníckom zariadení13e) alebo je najmenej jeden rok zaradené do siete kôl a kolských zariadení,13f)
f) nehnute¾nej veci tátu urèenej pre potreby diplomatického zastúpenia cudzích tátov,
g) hnute¾nej veci tátu právnickej osobe, ktorá nie je
podnikate¾om,13g) ak preukázate¾ne poèas najmenej
jedného roka vykonáva èinnos zameranú na predchádzanie vzniku ványch, ako lieèite¾ných cho-
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rôb a súvisiacu osvetovú èinnos a ak táto hnute¾ná
vec jej bude slúi na uvedené úèely,
h) inej hnute¾nej veci tátu ne uvedenej v písmenách d), e) a g) okrem vecí, ktoré urèí zriaïovate¾ svojím opatrením; na veci urèené v tomto opatrení sa
vzahuje povinnos vykona osobitné ponukové konanie.
(7) Ak správca nie je povinný vykona ponukové konanie tátnym rozpoètovým organizáciám alebo tátnym príspevkovým organizáciám alebo osobitné ponukové konanie, prevedie nehnute¾ný majetok tátu
aspoò za primeranú cenu s výnimkou prevodu vlastníctva nehnute¾ného majetku tátu
a) obci alebo vyiemu územnému celku za podmienok
uvedených v odseku 6 písm. c),
b) zariadeniu sociálnych sluieb, zdravotníckemu zariadeniu, kole alebo kolskému zariadeniu za podmienok uvedených v odseku 6 písm. e),
c) pre potreby diplomatického zastúpenia cudzích tátov.
(8) Ak ani po opakovanom osobitnom ponukovom
konaní vykonanom v èasovom odstupe aspoò jedného
mesiaca neponúkne iadny záujemca primeranú
cenu, ponúkne správca tento majetok obci, v územnom obvode ktorej sa tento majetok nachádza, za primeranú cenu pod¾a odseku 5 zníenú o 50 %. Ak do
30 dní od doruèenia ponuky obec nezale písomné
stanovisko, v ktorom prejaví záujem takýto majetok
prevzia za ponúknutú cenu, ponúkne správca takýto
majetok vyiemu územnému celku, v územnom obvode ktorého sa majetok nachádza, za rovnakých podmienok ako obci.
(9) Ak aj vyí územný celok do 30 dní od doruèenia
ponuky nezale písomné stanovisko, v ktorom prejaví
záujem takýto majetok prevzia za ponúknutú cenu,
môe ho správca previes do vlastníctva alebo správy
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa zúèastnila na osobitnom ponukovom konaní a ktorá ponúkla najvyiu cenu, najmenej vak za primeranú
cenu pod¾a odseku 5 zníenú o 50 %. Na vyhodnotenie
ponúknutých cien sa vzahuje odsek 3.
(10) Pri prevode majetku tátu pod¾a odsekov 8 a 9 sa
§ 11 ods. 4 nepouije..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12b znie:

12b) § 116, 117 Obèianskeho zákonníka..

Poznámka pod èiarou k odkazu 13f znie:

13f) Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných kôl
(kolský zákon) v znení neskorích predpisov..

5. Za § 8a sa vkladajú § 8b a 8c, ktoré znejú:
§ 8b
(1) Vetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom tátu vrátane ude¾ovania súhlasu pod¾a tohto
zákona musia ma písomnú formu s výnimkou uvedenou v § 11 ods. 7, inak sú neplatné.
(2) Na nakladanie s majetkom tátu v zahranièí je
oprávnený a povinný jeho správca. Toto nakladanie sa
riadi právnymi predpismi tátu, v ktorom sa majetok
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tátu nachádza, prièom sa postup upravený v tomto zákone pouije primerane. Na nakladanie s majetkom
tátu v zahranièí sa súhlas pod¾a tohto zákona nevyaduje.
§ 8c
Zriaïovate¾
(1) Na platnos nakladania s majetkom tátu je v prípadoch ustanovených týmto zákonom potrebný súhlas
ministerstva financií alebo zriaïovate¾a.
(2) Súhlas zriaïovate¾a na nakladanie s majetkom
tátu sa vyaduje aj vtedy, ak si to zriaïovate¾ pod¾a
tohto zákona vyhradí svojím opatrením.
(3) Funkciu zriaïovate¾a na úèely tohto zákona vykonáva
a) ústredný orgán tátnej správy, ktorý zriadil tátnu
rozpoètovú organizáciu alebo tátnu príspevkovú
organizáciu,
b) ústredný orgán tátnej správy, na ktorého rozpoèet
je zapojená finanènými vzahmi alebo v ktorého vecnej pôsobnosti je tátna rozpoètová organizácia alebo tátna príspevková organizácia zriadená zákonom, alebo tátny fond,
c) ministerstvo financií v prípadoch neuvedených
v písmenách a) a b).
(4) Súhlas s nakladaním s majetkom tátu pod¾a tohto zákona je moné udeli len vtedy, ak správca dodral
vetky podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi vzahujúcimi sa na nakladanie
s majetkom tátu. Na udelenie súhlasu sa nevzahujú
veobecné predpisy o správnom konaní;8) tieto rozhodnutia nie sú preskúmate¾né súdom..
6. V § 9 ods. 2 prvej vete sa slovo zriaïovate¾a nahrádza slovami ministerstva financií.
7. V § 13 ods. 13 písmeno b) znie:
b) so súhlasom vlády Slovenskej republiky a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií poui
majetok vo vlastníctve tátu v hodnote prevyujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do základného imania
právnickej osoby alebo ako vklad pri zaloení právnickej osoby,23ab) ktorej jediným zakladate¾om je
tát..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23ab znie:

23ab) § 154 a 220 Obchodného zákonníka.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z.
o elezniciach Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov..

Èl. V
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady
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Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z. a zákona è. 68/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 23 ods. 5 písm. y) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo s ktorou bola uzatvorená zmluva o mandátnej správe daòovej poh¾adávky (§ 65d),.
2. V § 32 odsek 15 znie:
(15) Fyzická osoba alebo právnická osoba vrátane
stálej prevádzkarne, ktorá vypláca, poukazuje alebo
pripisuje úrokový príjem (ïalej len vyplácajúci zástupca) fyzickej osobe, ktorá je daòovníkom èlenského tátu Európskej únie,11da) závislého územia uvedeného
v prílohe è. 2 alebo územia tretieho tátu uvedeného
v prílohe è. 3, a ktorá je koneèným príjemcom tohto
príjmu, je povinná oznámi kadoroène do 31. marca
po uplynutí kalendárneho roka miestne príslunému
správcovi dane na tlaèive, ktorého vzor urèí ministerstvo, meno, priezvisko, trvalý pobyt tejto fyzickej osoby
a jej daòové identifikaèné èíslo pridelené v táte, v ktorom je daòovníkom s neobmedzenou daòovou povinnosou, alebo ak jej daòové identifikaèné èíslo nebolo
pridelené, dátum, miesto narodenia a sumu tohto príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Ak vyplácajúci
zástupca vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový
príjem osobe, ktorá nie je právnickou osobou, osobou
podliehajúcou zdaneniu z príjmov z podnikate¾skej èinnosti a ani subjektom kolektívneho investovania, prièom je daòovníkom èlenského tátu Európskej
únie,11da) závislého územia uvedeného v prílohe è. 2 alebo územia tretieho tátu uvedeného v prílohe è. 3, a nie
je koneèným príjemcom úrokového príjmu, je povinný
oznámi kadoroène do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka miestne príslunému správcovi dane adresu tejto osoby a sumu úrokového príjmu. Ak úrokový
príjem bol pripísaný v prospech bankového úètu fyzickej osoby, v oznámení sa uvedie aj jeho èíslo a názov
banky; ak úrokový príjem nebol pripísaný na úèet fyzickej osoby, v oznámení sa uvedie spôsob jeho poukázania alebo pripísania. Úrokovým príjmom sa rozumie
a) úrok alebo iný výnos plynúci z poskytnutých úverov a pôièiek a z vkladov na vkladných knikách,
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z vkladov peòaných prostriedkov na bených úètoch a vkladových úètoch,
b) výnos plynúci z podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladnièných poukáok, vkladových listov a z iných
cenných papierov postavených im na roveò poèas
doby ich vlastníctva alebo pri ich scudzení, splatení
alebo spätnom odkúpení..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11da znie:

11da) § 2 písm. t) zákona è. 595/2003 Z. z..

3. V § 65b ods. 1 sa slová pred 31. decembrom 2002
nahrádzajú slovami do 31. decembra 2005.
4. Za § 65c sa vkladá § 65d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 65d
Mandátna správa daòovej poh¾adávky
(1) Daòový úrad alebo colný úrad môe so súhlasom
daòového riadite¾stva alebo colného riadite¾stva uzatvori s treou osobou písomnú zmluvu o mandátnej
správe daòovej poh¾adávky, ktorá vznikla po 31. decembri 2005 voèi daòovému dlníkovi, na ktorého bol
vyhlásený konkurz, alebo voèi daòovému dlníkovi,
ktorý je v likvidácii; za daòovú poh¾adávku sa povauje
daòová poh¾adávka zníená o daòové záväzky (§ 95).
Mandátnou správou daòovej poh¾adávky sa rozumie
výkon èinností daòového úradu alebo colného úradu
treou osobou pri uplatòovaní daòových poh¾adávok
v konkurznom konaní alebo pri likvidácii. V zmluve
o mandátnej správe daòovej poh¾adávky sa urèí výka
odplaty za výkon mandátnej správy daòovej poh¾adávky.
(2) Treou osobou môe by len právnická osoba so
100 % majetkovou úèasou tátu; táto osoba je povinná
vykonáva mandátnu správu daòovej poh¾adávky
osobne.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pouije sa na
mandátnu správu daòovej poh¾adávky veobecný
predpis.13ef).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13ef znie:

13ef) § 566 a 576 Obchodného zákonníka..

5. Za § 110e sa vkladá § 110f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 110f
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2006
(1) Vyplácajúci zástupca oznámi do 31. marca 2006
pod¾a § 32 ods. 15 úhrnnú sumu úrokového príjmu, na
ktorej vyplatenie, poukázanie alebo pripísanie vznikol
nárok od 1. júla 2005.
(2) Ustanovenie § 95a sa pouije, ak veobecné predpisy upravujúce konkurz, vyrovnanie alebo retrukturalizáciu neustanovujú inak..
6. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa iestym a desiatym bodom, ktoré znejú:
6. Rozhodnutie Rady 2004/828/ES z 2. novembra
2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a Andorským knieatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaòovaní
príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o schválení ako aj podpísaní Spoloèného vyhlásenia
úmyslu, ktoré je k dohode pripojené (Ú. v. EÚ
L 359, 4. 12. 2004).
7. Rozhodnutie Rady 2004/897/ES z 29. novembra
2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a Lichtentajnským knieatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaòovaní
príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o schválení ako aj podpísaní memoranda o porozumení, ktoré je k dohode pripojené (Ú. v. EÚ L 379,
24. 12. 2004).
8. Rozhodnutie Rady 2005/35/ES zo 7. decembra
2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a Monackým knieatstvom upravujúcej
opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené
v smernici Rady 2003/48/ES o zdaòovaní príjmu
z úspor v podobe výplaty úrokov a o podpise sprievodného memoranda o porozumení (Ú. v. EÚ
L 19, 21. 1. 2005).
9. Rozhodnutie Rady 2004/903/ES z 29. novembra
2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaòovaní
príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o schválení a podpísaní sprievodného memoranda o porozumení (Ú. v. EÚ L 381, 28. 12. 2004).
10. Rozhodnutie Rady 2004/911/ES z 2. júna 2004
o podpísaní Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a vajèiarskou konfederáciou upravujúcej
opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené
v smernici Rady 2003/48/ES o zdaòovaní príjmu
z úspor v podobe výplaty úrokov a o schválení ako aj
podpísaní memoranda o porozumení (Ú. v. EÚ
L 385, 29. 12. 2004)..
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7. Za prílohu è. 1 sa vkladajú prílohy è. 2 a 3, ktoré
znejú:
Príloha è. 2
k zákonu Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
v znení zákona è. 534/2005 Z. z.

ZOZNAM ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ÈLENSKÝCH TÁTOV, KTORÉ NA ZÁKLADE MEDZINÁRODNEJ
ZMLUVY SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU PRISTÚPILI K SMERNICI RADY È. 2003/48/ES
O ZDAÒOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE VÝPLATY ÚROKOV
Územia závislé na Spojenom krá¾ovstve Ve¾kej Británie a Severného Írska sú:
Guernsey
Jersey
Ostrov Man (Isle of Man)
Kajmanské ostrovy (Cayman Islands)
Britské panenské ostrovy (British Virgin Islands)
Anguilla
Montserrat
Ostrovy Turks a Caicos.
Územia závislé na Holandskom krá¾ovstve sú:
Aruba
Holandské Antily.
Príloha è. 3
k zákonu Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
v znení zákona è. 534/2005 Z. z.

ZOZNAM TRETÍCH TÁTOV, S KTORÝMI EURÓPSKE SPOLOÈENSTVO V MENE
ÈLENSKÝCH TÁTOV UZAVRELO DOHODY O PRISTÚPENÍ K SMERNICI RADY
È. 2003/48/ES O ZDAÒOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE VÝPLATY ÚROKOV
A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE VYDALA K TÝMTO DOHODÁM ROZHODNUTIA
Andorra



rozhodnutie Rady è. 2004/828/ES

Lichtentajnsko



rozhodnutie Rady è. 2004/897/ES

Monako



rozhodnutie Rady è. 2005/35/ES

San Marino



rozhodnutie Rady è. 2004/903/ES

vajèiarsko



rozhodnutie Rady è. 2004/911/ES..

Èl. VI
Zákon è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 546/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 7 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Príjmy a výdavky súvisiace s intervenènými

opatreniami realizuje Pôdohospodárska platobná
agentúra prostredníctvom samostatného mimorozpoètového úètu.9a) Nevyèerpané zostatky na tomto úète
mono poui v nasledujúcom rozpoètovom roku.
(4) Príjmom samostatného mimorozpoètového úètu
sú:
a) príjmy z predaja zásob súvisiacich s intervenènými
opatreniami vrátane dane z pridanej hodnoty,
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b) prostriedky Európskej únie na krytie oprávnených
výdavkov súvisiacich s intervenènými opatreniami,
c) úhrada èasti úrokových nákladov odsúhlasených
Komisiou Slovenskej republike na intervenèný nákup produktov,
d) príjmy za kurzové rozdiely,
e) iné príjmy.
(5) Výdavkom samostatného mimorozpoètového úètu
sú:
a) výdavky na intervenèné opatrenia,
b) oprávnené výdavky spojené s nákupom a predajom
intervenèných zásob pod¾a osobitných predpisov.9b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

9a) § 22 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
9b
) Napríklad Nariadenie Rady è. 1883/78 z 2. augusta 1978,
ktorým sa ustanovujú veobecné pravidlá pre financovanie
intervencií Záruènou sekciou Európskeho po¾nohospodárskeho usmeròovacieho a záruèného fondu (Ú. v. ES L 216,
5. 8. 1978) v platnom znení, Nariadenie Komisie (ES)
è. 1843/2003 zo 17. októbra 2003 stanovujúce koeficienty
zníenia hodnoty, ktoré sa majú uplatòova pri nákupe
po¾nohospodárskych produktov na rozpoètový rok 2004
(Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003)..

2. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§ 25a
Príjmom samostatného mimorozpoètového úètu
v roku 2005 sú prostriedky tátneho rozpoètu nepouité na realizáciu intervenèných opatrení v roku
2005..
Èl. VII
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z. a zákona è. 266/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Ak z právnych aktov Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie nevyplýva iné, prostriedky Európskej únie sa zaraïujú do príjmov tátneho rozpoètu
okrem prostriedkov súvisiacich s intervenènými
opatreniami, o ktorých osobitný zákon 13) ustanoví, e
sa vedú na samostatnom mimorozpoètovom úète..
2. V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Ak koneèný prijímate¾, ktorým je tátna rozpoètová
organizácia, zabezpeèuje plnenie úloh pod¾a osobitných predpisov,33) môe tieto prostriedky poskytova
iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám na
základe zmluvy..
Èl. VIII
Zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení
zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 182/2002 Z. z., zá-
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kona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 513/2002 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z. a zákona è. 142/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 28 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo predpokladanou vkladajú slová väèou kodou, a na konci sa
pripájajú tieto slová: za úèasti zamestnanca správcu
dane,13a) ktorým je daòový úrad.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) §
è.
v
è.

1a písm. j) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
sústave územných finanèných orgánov v znení zákona
191/2004 Z. z..

2. V § 28 ods. 1 písm. c) druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: a zamestnancovi správcu dane, ktorým je daòový úrad.
3. V § 28 ods. 2 sa slová daòových predpisov alebo
colných predpisov nahrádzajú slovami colných predpisov alebo daòových predpisov v pôsobnosti colnej
správy.
Èl. IX
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z. a zákona
è. 351/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 131 sa vypúa odsek 3.
Èl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
vyhlásil úplné znenie zákona è. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 43/2004 Z. z., zákonom è. 177/2004 Z. z.,
zákonom è. 191/2004 Z. z., zákonom è. 391/2004 Z. z.,
zákonom è. 538/2004 Z. z., zákonom è. 539/2004 Z. z.,
zákonom è. 659/2004 Z. z., zákonom è. 68/2005 Z. z.,
zákonom è. 314/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. XI
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. decembra 2005
okrem èlánku I bodov desiateho a dvanásteho, pätnásteho, sedemnásteho, devätnásteho, dvadsiateho
druhého, dvadsiateho tretieho, tridsiateho tretieho,
tridsiateho siedmeho, tyridsiateho prvého, tyridsiateho piateho a pädesiateho, pädesiateho druhého,
pädesiateho tretieho, pädesiateho piateho, pädesiateho deviateho, esdesiateho, esdesiateho tretieho,
esdesiateho tvrtého, sedemdesiateho, sedemdesiateho ôsmeho, sedemdesiateho deviateho, osemdesiateho druhého, devädesiateho tvrtého, devädesiateho
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iesteho a stodruhého, stotvrtého, stojedenásteho a
stopätnásteho, èlánku V a èlánku IX, ktoré nadobúda-
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jú úèinnos 1. januára 2006, a okrem èl. I bodu tridsiateho piateho, ktorý nadobúda úèinnos 1. mája 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

Strana 5000

Zbierka zákonov è. 535/2005

Èiastka 217

535
OZNÁMENIE
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos zo 16. novembra 2005 è. 5/2005 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu tátnej správy starostlivosti o ivotné prostredie.
Výnosom sa poskytujú dotácie obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu tátnej správy starostlivosti o ivotné prostredie.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2006.
Výnos je uverejnený v èiastke 6/2005 Vestníka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve ivotného prostredia Slovenskej republiky.
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536
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 21. novembra 2005 è. 2482/M-2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu tátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti peciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a úèelové komunikácie.
Výnos ustanovuje rozsah a podmienky poskytovania dotácií zo tátneho rozpoètu na úhradu nákladov preneseného výkonu tátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti peciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a úèelové komunikácie.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2006.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 7/2005.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky.



















   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




8 584113 005395

