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73
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. februára 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
è. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o identifikácii a registrácii oípaných v znení vyhláky
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 481/2007 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 19 ods. 10 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:
Èl. I

republiky è. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oípaných v znení
vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 481/2007 Z. z. sa mení takto:
Príloha è. 6 znie:

Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej

Príloha è. 6
k vyhláke è. 407/2007 Z. z.
VZOR
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2008.

Zdenka Kramplová v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. februára 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoloèenských zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 19 ods. 10 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:
§1
(1) Identifikácia psa, maèky alebo fretky1) sa vykoná
najneskôr
a) do osem týdòov veku,
b) pred uvedením na trh,
c) pred prevedením do vlastníctva alebo drby inej osoby,
d) do jedného mesiaca pri dovoze z krajiny, ktorá nie je
èlenským tátom Európskej únie (ïalej len tretí
tát).
(2) Identifikované spoloèenské zviera1) pri premiestòovaní medzi èlenskými tátmi Európskej únie alebo
pri spätnom dovoze z tretieho tátu sprevádza správne
vyrobený, vydaný, vyplnený a registrovaný pas spoloèenského zvieraa.2)
§2
(1) iados o pridelenie sériových èísiel pasov spoloèenských zvierat (ïalej len pas) obsahuje
a) meno, priezvisko a miesto podnikania iadate¾a, ak
ide o fyzickú osobu-podnikate¾a, obchodné meno
a sídlo iadate¾a, ak ide o právnickú osobu,
b) identifikaèné èíslo iadate¾a, ak mu bolo pridelené,
c) opis ochranných prvkov, ktoré sa pouívajú pri výrobe pasov na zabezpeèenie proti falovaniu, vrátane
ich lokalizácie,
d) pas na overenie jeho súladu so vzorom,2)
e) kópiu oprávnenia prevádzkova ivnos, kópiu výpisu z obchodného registra alebo kópiu iného dokladu
preukazujúceho predmet podnikania zhodný alebo
súvisiaci s výrobou pasov,
f) poèet pasov, pre ktoré sa iada pridelenie sériových
èísiel pasov; poèet nesmie prekroèi esmiestne èíslo.
1

(2) Prílohou k iadosti súkromného veterinárneho
lekára3) o poverenie na vydávanie pasov je
a) osvedèenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej
èinnosti,4)
b) kópia dodacieho listu èítacieho zariadenia, ktorým
mono odèítava údaje z elektronických identifikaèných systémov pod¾a prísluných technických noriem,5) alebo potvrdenie príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o preukázaní drby
funkèného èítacieho zariadenia.
(3) Pri vydávaní pasu poverený veterinárny lekár vyplní èasti I a III pasu a v èasti XI pasu uvedie dátum vydania pasu a potvrdí ho odtlaèkom peèiatky a podpisom.
§3
(1) Poèítaèová databáza pre centrálny register spoloèenských zvierat (ïalej len databáza) obsahuje
a) evidenciu vetkých pasov pridelených na kontá poverených veterinárnych lekárov; kontom je vymedzený elektronický priestor v centrálnom registri
spoloèenských zvierat urèený na pride¾ovanie pasov,
b) údaje o vlastníkovi spoloèenského zvieraa, opis
a identifikáciu spoloèenského zvieraa, údaje o vakcinácii proti besnote, výsledky sérologického testu
a údaje o inej vakcinácii,
c) údaje o dátume vydania pasu a o dátume jeho zruenia,
d) údaje o poverenom veterinárnom lekárovi, ktorý pas
vydal alebo zruil.
(2) Poverený veterinárny lekár nahlási prevádzkovate¾ovi centrálneho registra spoloèenských zvierat sériové èísla vetkých nadobudnutých pasov na ich zapísanie na jeho konto. Spôsob nahlasovania sériových
èísiel nadobudnutých pasov urèí a zverejní prevádzkovate¾ centrálneho registra spoloèenských zvierat.
(3) Prevádzkovate¾ centrálneho registra spoloèen-

) Èl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych poiadavkách uplatnite¾ných
na nekomerèné premiestòovanie spoloèenských zvierat a ktorým sa mení a dopåòa smernica Rady 92/65/EHS (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39) v platnom znení.
2
) Rozhodnutie Komisie è. 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, maèiek a fretiek vo vnútri
spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41).
3
) § 2 zákona è. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene
a doplnení zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 6 zákona è. 442/2004 Z. z.
5
) ISO 11784: 1996 Radio frequency identification of animals  Code structure a ISO 11785: 1996 Radio frequency identification of animals
 Technical concept.
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ských zvierat pridelí orgánom veterinárnej správy a povereným veterinárnym lekárom prístupové meno a heslo, ktoré je pre kadého jedineèné a umoòuje prístup
do centrálneho registra spoloèenských zvierat v rozsahu priznaných prístupových práv.

a) poradové èíslo záznamu o vykonanom veterinárnom
úkone,
b) dátum záznamu o vykonanom veterinárnom úkone,
c) údaje o vakcinácii proti besnote,
d) údaje o inej vakcinácii.

(4) Prevádzkovate¾ centrálneho registra spoloèenských zvierat vymedzí konto pre kadého povereného
veterinárneho lekára.

(5) Poverený veterinárny lekár vedie v evidencii najmenej tieto údaje o výsledku sérologického testu na
besnotu:
a) poradové èíslo záznamu o výsledku sérologického
testu na titer neutralizaèných protilátok proti besnote,
b) dátum záznamu o výsledku sérologického testu na
titer neutralizaèných protilátok proti besnote,
c) èíslo pasu, v ktorom sa vykonal záznam,
d) èíslo nezamenite¾ného oznaèenia testovaného spoloèenského zvieraa,
e) dátum odberu vzorky,
f) èíslo výsledku laboratórneho vyetrenia,
g) zistený titer,
h) názov a adresu laboratória, ktoré vykonalo test.

§4
(1) Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu prijatých, vydaných a zruených pasov (ïalej len evidencia) spôsobom znemoòujúcim zmenu alebo vymazanie údajov v evidencii bez monosti ich zistenia. Ak sa
na tento úèel pouíva výhradne elektronická evidencia,
poverený veterinárny lekár pouije na jej vedenie poèítaèový program, ktorý znemoòuje vymaza alebo meni údaje bez trvalého záznamu predchádzajúceho
údaja a zabezpeèuje pravidelné zálohovanie dát spôsobom, ktorý zniuje riziko ich súbeného pokodenia
s dátami vedenými v poèítaèi alebo na serveri.
(2) Poverený veterinárny lekár vedie v evidencii najmenej tieto údaje o prijatých pasoch:
a) poradové èíslo záznamu o prijatí pasu,
b) dátum prijatia pasu od jedného výrobcu pasu,
c) poèet prijatých pasov a ich sériové èísla,
d) meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu
pasu.
(3) Poverený veterinárny lekár vedie v evidencii najmenej tieto údaje o vydaných a zruených pasoch:
a) poradové èíslo záznamu o vydaní alebo zruení
pasu,
b) dátum vydania alebo zruenia pasu,
c) sériové èíslo pasu,
d) údaje o vlastníkovi spoloèenského zvieraa, pre ktoré bol vydaný pas,
e) opis spoloèenského zvieraa,
f) identifikáciu spoloèenského zvieraa,
g) dôvod zruenia pasu.
(4) Poverený veterinárny lekár vedie v evidencii najmenej tieto údaje o veterinárnych úkonoch:

(6) Poverený veterinárny lekár poskytne prevádzkovate¾ovi centrálneho registra spoloèenských zvierat súèinnos potrebnú pre riadnu prevádzku centrálneho
registra spoloèenských zvierat.
§5
Prevádzkovate¾ centrálneho registra spoloèenských
zvierat oznámi tátnej veterinárnej a potravinovej
správe Slovenskej republiky (ïalej len tátna veterinárna a potravinová správa) kadé nahlásenie èísla
a) pasu, ktoré je v databáze u zaregistrované,
b) pasu, ktoré nie je v súlade s prideleným sériovým
èíslom pasu,
c) mikroèipu a jeho typ, ktorý je v databáze u pridelený spoloèenskému zvierau, okrem záznamu v èasti
Zruené pasy.
§6
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2008.

Zdenka Kramplová v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. februára 2008,
ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepoètu a zaokrúh¾ovania peòaných súm
v súvislosti s prechodom na menu euro na úèely úètovníctva, daní a colné úèely

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 16
ods. 3 a § 18 ods. 10 písm. b) zákona è. 659/2007 Z. z.
o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Základné ustanovenia
§1
Táto vyhláka upravuje podrobné pravidlá pri evidovaní, vykazovaní alebo zaokrúh¾ovaní údajov o peòaných sumách (ïalej len peòaný údaj) a podrobný
postup pri prepoètoch peòaných údajov v súvislosti
s prechodom na menu euro pre oblas
a) úètovníctva,
b) dane z príjmov,
c) dane z pridanej hodnoty,
d) spotrebných daní,
e) miestnych daní,
f) správy daní,
g) cla.

e)
f)
g)

§2
Na úèely tejto vyhláky sa peòaným údajom rozumie suma
a) aktív,
pasív,
nákladov,
výnosov,
príjmov
a výdavkov1) vedených v úètovníctve úètovných jednotiek,
b) dane, rozdielu dane alebo straty vyèíslenej v protokole z daòovej kontroly alebo opakovanej daòovej
kontroly (ïalej len daòová kontrola),
c) dane alebo rozdielu dane urèenej pod¾a pomôcok
v protokole o urèení dane alebo rozdielu dane pod¾a
pomôcok alebo v zápisnici o dohode o výke dane,
d) uvedená v
1. daòovom priznaní, opravnom daòovom priznaní
alebo v dodatoènom daòovom priznaní,
2. hlásení, opravnom hlásení alebo v dodatoènom
hlásení,
3. preh¾ade o zrazených a odvedených preddavkoch
1

h)
i)
j)
k)

na daò z príjmov zo závislej èinnosti alebo
v opravnom preh¾ade o zrazených a odvedených
preddavkoch na daò z príjmov zo závislej èinnosti,
4. súhrnnom výkaze, opravnom súhrnnom výkaze
alebo v dodatoènom súhrnnom výkaze,
5. iadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty,
6. iadosti o vrátenie spotrebnej dane alebo v dodatoènej iadosti o vrátenie spotrebnej dane,
7. iadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych
olejov zahraniènému zástupcovi uvedenému
v osobitnom predpise,2)
8. oznámení o vyplatenom úrokovom príjme,3)
dane zaplatenej bez vyrubenia,
dane vymeranej pri dovoze tovaru,
uvedená v rozhodnutí o
1. vyrubení dane alebo vyrubení rozdielu dane,
2. uloení pokuty, vyrubení sankèného úroku, vyrubení úroku,
3. povolení odkladu platenia dane alebo daòového
nedoplatku, povolení platenia dane alebo daòového nedoplatku v splátkach4) (ïalej len odklad
dane alebo splátky dane),
4. povolení ú¾avy z daòového nedoplatku alebo zo
sankcie, odpustení daòového nedoplatku alebo
sankcie,5)
5. odpísaní daòového nedoplatku, zániku daòového
nedoplatku,
6. vrátení dane alebo daòového preplatku, pouití
daòového preplatku,
7. urèení platenia preddavkov na daò,
8. riadnom opravnom prostriedku alebo mimoriadnom opravnom prostriedku,
uvedená v rozhodnutí alebo v inom dokumente vydanom v daòovom exekuènom konaní,
uvedená v rozhodnutí vydanom v daòovom konaní,
ktoré nie je uvedené v písmenách g) a h),
uvedená vo výzve vydanej pod¾a osobitného predpisu,6)
základu dane alebo inej skutoènosti finanènej pova-

) § 2 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
) § 16 ods. 2 zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
3
) § 32 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných
orgánov v znení neskorích predpisov.
4
) § 59 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
5
) § 64 a 103 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
6
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, 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.
2
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hy rozhodujúcej pre správne urèenie dane alebo
vzniku daòovej povinnosti zistené pod¾a osobitného
predpisu,7)
l) uvedená v zozname daòových dlníkov,
m) uvedená v oznámení o výke daòového preplatku na
iados daòového subjektu,
n) uvedená v oznámení o inom daòovom subjekte na
iados fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
o) uvedená v potvrdení o príjmoch zo závislej èinnosti
a v roènom zúètovaní príjmov zo závislej èinnosti,
p) uvedená v potvrdení o zaplatení dane z príjmov zo
závislej èinnosti,
r) daòového zvýhodnenia na vyivované diea ijúce
s daòovníkom v domácnosti8) (ïalej len daòový bonus),
s) preddavkov na daò z príjmov a preddavku na daò
z pridanej hodnoty,
t) podielu zaplatenej dane na osobitné úèely,
u) dovozného cla alebo vývozného cla uvedená
1. v colnom vyhlásení,
2. vo výzve,
3. v protokole o následnej kontrole,
4. v rozhodnutí o oznámení colného dlhu,
5. v rozhodnutí o dodatoènom vymeraní colného
dlhu,
6. v rozhodnutí o povolení zaplatenia sumy cla
v splátkach,
7. v rozhodnutí o odklade platenia sumy cla,
8. v rozhodnutí o vrátení alebo odpustení cla,
9. v rozhodnutí o vymeraní úroku z omekania,
10. v rozhodnutí o vymeraní kompenzaèného úroku,
11. v rozhodnutí o uloení pokuty,
12. v rozhodnutí vydanom v colnom exekuènom konaní,
13. v rozhodnutí o schválení by ruèite¾om,
14. v rozhodnutí o riadnom opravnom prostriedku
alebo mimoriadnom opravnom prostriedku,
15. v rozhodnutí neuvedenom v bodoch 4 a 14 vydanom colnými orgánmi,
v) prepravovaných peòaných prostriedkov v hotovosti
uvedená v ohlásení pri preprave peòaných prostriedkov v hotovosti,9)
w) uvedená v potvrdení o zloení peòaných prostriedkov v hotovosti na úèely zabezpeèenia colného dlhu
alebo v potvrdení o zaplatení colného dlhu, jeho prísluenstva, pokút alebo iných platieb,
z) colnej poh¾adávky uvedená v potvrdení o jej zapoèítaní alebo v zmluve o jej postúpení.

7

)
)
9
)
10
)
11
)
12
)
8

13

)
)
15
)
16
)
17
)
14
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Úètovníctvo
§3
(1) Ku dòu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ïalej len zavedenie eura) sa jednotlivé zloky aktív a pasív prepoèítajú konverzným kurzom na eurá
s výnimkou majetku a záväzkov pod¾a odseku 2.
(2) Ku dòu zavedenia eura sa jednotlivé zloky majetku a záväzkov ustanovené osobitným predpisom10) prepoèítajú na eurá pod¾a osobitného predpisu.11)
(3) Ku dòu zavedenia eura sa v úètovnej jednotke úètujúcej v sústave podvojného úètovníctva, ktorej úètovným obdobím je hospodársky rok, obdobie kratie ako
12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny úètovného
obdobia alebo ktorá je v konkurze alebo v likvidácii,
prepoèítajú koneèné stavy nákladov a koneèné stavy výnosov konverzným kurzom na eurá.
(4) Ku dòu zavedenia eura sa v úètovnej jednotke úètujúcej v sústave jednoduchého úètovníctva, ktorej úètovným obdobím je hospodársky rok, obdobie kratie
ako 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny úètovného obdobia alebo ktorá je v konkurze alebo v likvidácii, prepoèítajú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy
výdavkov konverzným kurzom na eurá.
(5) Pri zaokrúh¾ovaní prepoèítaných súm aktív, pasív, nákladov, výnosov, príjmov a výdavkov sa postupuje pod¾a § 20, ak osobitný predpis12) neustanovuje inak.
V podvojnom úètovníctve sa rozdiely zo zaokrúh¾ovania
a kurzové rozdiely vzniknuté v súvislosti so zavedením
eura vykáu na osobitne vytvorenom analytickom úète
pod¾a osobitného predpisu.13) V jednoduchom úètovníctve sa rozdiely zo zaokrúh¾ovania a kurzové rozdiely
vzniknuté v súvislosti so zavedením eura vykáu v úètovných knihách pod¾a osobitného predpisu.14)
(6) Pri prepoète základného imania obchodných spoloèností alebo drustiev, kmeòového imania tátnych
podnikov, nadaèného imania nadácií alebo obdobného
imania vrátane prepoètu menovitej hodnoty podielových cenných papierov a podielov znejúcich na slovenskú menu sa postupuje spôsobom pod¾a osobitného
predpisu.15)
(7) V úètovníctve úètovnej jednotky, ktorá zostavuje
individuálnu úètovnú závierku pod¾a osobitného predpisu,16) sa pri prepoète peòaných údajov na eurá postupuje v súlade s osobitným predpisom.17)

§ 15 a 15b zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 115 Obèianskeho zákonníka.
§ 4 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 4 ods. 7 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 561/2004 Z. z.
Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 2 ods. 3 a 5 zákona è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 15 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z.
Napríklad § 10 a 15 zákona è. 659/2007 Z. z.
§ 17a zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad nariadenie Komisie (ES) è. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú urèité medzinárodné úètovné tandardy
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1606/2002 v platnom znení, zákon è. 659/2007 Z. z.
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§4
(1) Peòané údaje v úètovnej závierke zostavenej ku
dòu zavedenia eura alebo ku dòu, ktorý nasleduje po
dni zavedenia eura, sa vykazujú v peòaných jednotkách meny euro. Porovnate¾né údaje, ktorými sú údaje
za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie vyjadrené v slovenských korunách, sa prepoèítajú konverzným kurzom na eurá.
(2) Porovnate¾né údaje pod¾a odseku 1 druhej vety
vykazované na jednotlivých riadkoch súvahy, výkazu
ziskov a strát alebo výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch sa prepoèítajú konverzným kurzom na eurá a vykáu sa na celé eurá.
(3) Pri zostavovaní riadnej úètovnej závierky a mimoriadnej úètovnej závierky, ktorá sa zostavuje prvýkrát ku dòu, ktorý nasleduje po zavedení eura, sa
v úètovníctve úètovnej jednotky, ktorej úètovným obdobím je hospodársky rok, obdobie kratie ako 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny úètovného obdobia alebo ktorá je v konkurze alebo v likvidácii,
vychádza z peòaných údajov priebenej úètovnej závierky zostavenej ku dòu, ktorý bezprostredne predchádza deò zavedenia eura, a z peòaných údajov odo
dòa zavedenia eura vrátane a do dòa, ku ktorému sa
zostavuje riadna úètovná závierka a mimoriadna úètovná závierka.
(4) V poznámkach úètovnej závierky zostavenej prvýkrát po zavedení eura sa uvedú aj informácie o zmene
meny, v ktorej úètovná jednotka vedie úètovníctvo
a zostavuje úètovnú závierku v súvislosti so zavedením
eura, a o prepoète porovnate¾ných peòaných údajov
konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty.
Správa daní
§5
(1) Po zavedení eura sa v eurách
a) vykazujú peòané údaje uvedené v § 2, ak ïalej nie je
ustanovené inak,
b) vedie evidencia daní.
(2) V tlaèivách uvedených v § 2 písm. d) prvom a treom bode a ôsmom bode podávaných po zavedení eura
za zdaòovacie obdobia pred zavedením eura sa peòané údaje vykazujú v slovenských korunách.
§6
(1) Ak sa po zavedení eura vydá rozhodnutie pod¾a
osobitného predpisu,6) ktoré obsahuje peòaný údaj
vzahujúci sa k zdaòovaciemu obdobiu, ktoré konèí
pred zavedením eura, uvedie sa vo výrokovej èasti rozhodnutia peòaný údaj v eurách a v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie prepoèet peòaného údaja na eurá
konverzným kurzom.
(2) Ak sa po zavedení eura vykonáva daòová kontrola
18

)
)
20
)
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)
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§
§
§
§
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za zdaòovacie obdobie, ktoré konèí pred zavedením
eura, vykazuje sa základ dane, daò alebo rozdiel dane
v protokole z daòovej kontroly, protokole o urèení dane
pod¾a pomôcok alebo v zápisnici o dohode o výke dane
v slovenských korunách a suma dane alebo rozdielu
dane sa prepoèíta konverzným kurzom na eurá. Ak sa
po zavedení eura vykonáva daòová kontrola za zdaòovacie obdobie, ktoré konèí pred zavedením eura,
a v protokole z daòovej kontroly sa vykáe strata, táto
strata sa vykáe v slovenských korunách a prepoèíta sa
konverzným kurzom na eurá.
(3) Ak správca dane povolí odklad dane alebo splátky
dane pred zavedením eura a odklad dane alebo splátky
dane budú urèené na obdobie, ktoré zaèína pred zavedením eura a konèí po zavedení eura, v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie ich prepoèet na eurá, ak bude známy konverzný kurz.
Daò z príjmov
§7
Suma daòového bonusu18) v slovenských korunách
vyplatená správcom dane po zavedení eura, ktorá sa
týka zdaòovacích období pred zavedením eura, sa prepoèíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na
najblií eurocent nahor.
§8
(1) Preddavky na daò z príjmov fyzickej osoby vypoèítané pod¾a osobitného predpisu19) v slovenských korunách z poslednej známej daòovej povinnosti z daòového priznania podaného za rok 2007, platené v priebehu
preddavkového obdobia20) rokov 2008 a 2009 do lehoty
na podanie daòového priznania za zdaòovacie obdobie
roka 2008 v roku 2009, sa po zavedení eura prepoèítajú
konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia na najblií
eurocent nadol.
(2) Na úèely výpoètu preddavkov na daò z príjmov fyzickej osoby v priebehu preddavkového obdobia20) rokov 2009 a 2010 sa
a) základ dane uvedený v daòovom priznaní podanom
za rok 2008 v slovenských korunách prepoèíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najblií eurocent nadol,
b) zápoèet dane zaplatenej v zahranièí uvedený v daòovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských
korunách prepoèíta konverzným kurzom na eurá
a zaokrúhli na najblií eurocent nahor,
c) daòový bonus uvedený v daòovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách prepoèíta
konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najblií
eurocent nahor,
d) daò vybraná zrákou pod¾a osobitného predpisu,21)
odpoèítavaná ako preddavok na daò v daòovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách
prepoèíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli
na najblií eurocent nahor.

a § 52 ods. 48 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
ods. 1 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§9
(1) Preddavky na daò z príjmov právnickej osoby vypoèítané pod¾a osobitného predpisu22) z poslednej známej daòovej povinnosti uvedenej v slovenských korunách v daòovom priznaní podanom za rok 2007,
platené po zavedení eura do lehoty na podanie daòového priznania v roku 2009, sa prepoèítajú konverzným
kurzom na eurá a zaokrúhlia na najblií eurocent nadol.
(2) Pri výpoète preddavkov na daò z príjmov právnickej osoby platených po lehote na podanie daòového
priznania v roku 2009 sa daò za predchádzajúce zdaòovacie obdobie vypoèítaná pod¾a osobitného
predpisu23) v daòovom priznaní podanom za rok 2008
v slovenských korunách prepoèíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najblií eurocent nadol.
Preddavky na daò z príjmov právnickej osoby zistené
pod¾a osobitného predpisu24) sa zaokrúhlia na najblií eurocent nadol.
(3) Ak je zdaòovacím obdobím hospodársky rok, postupuje sa pod¾a odsekov 1 a 2.
§ 10
V tlaèivách uvedených v § 2 písm. o) a p) a iných tlaèivách pouívaných v súvislosti so zdaòovaním príjmov
zo závislej èinnosti za zdaòovacie obdobia pred zavedením eura sa po zavedení eura vykazujú peòané údaje
v slovenských korunách.
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období po zavedení eura, sa uvedie v daòovom priznaní
v eurách po prepoèítaní sumy dane uvedenej vo faktúre
v slovenských korunách konverzným kurzom na eurá.
Ak bola platba poadovaná v eurách, pri odpoèítaní
dane sa pouije peòaná hodnota eura, ako bola uvedená vo faktúre.
(3) V iadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty
pod¾a osobitného predpisu27) podávanej po zavedení
eura, ktorá sa vzahuje k obdobiu pred zavedením
eura, sa peòaný údaj uvádza v slovenských korunách; suma na vrátenie dane z pridanej hodnoty sa
prepoèíta konverzným kurzom na eurá.
(4) Nadmerný odpoèet, ktorý vznikol v zdaòovacom
období pred zavedením eura, sa pri odpoèítaní od
vlastnej daòovej povinnosti v zdaòovacom období po
zavedení eura prepoèíta konverzným kurzom na
eurá.
(5) Neodpoèítaný nadmerný odpoèet, ktorý vznikol
v zdaòovacom období pred zavedením eura, sa pri vrátení po zavedení eura prepoèíta konverzným kurzom
na eurá.
(6) V súhrnnom výkaze, opravnom súhrnnom výkaze alebo v dodatoènom súhrnnom výkaze podávanom
po zavedení eura, ktorý sa týka obdobia kalendárneho tvrroka pred zavedením eura, sa peòané údaje
uvádzajú v slovenských korunách.
Spotrebné dane
§ 13

§ 11
Suma poukázaného podielu zaplatenej dane vypoèítaná v slovenských korunách pod¾a osobitného
predpisu25) z dane uvedenej v slovenských korunách
v daòovom priznaní podanom po zavedení eura alebo
v roènom zúètovaní vykonanom po zavedení eura
sa prepoèíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli
na najblií eurocent nahor.
Daò z pridanej hodnoty
§ 12
(1) Daò z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená colnému orgánu pred zavedením eura a vracia sa pod¾a
osobitného predpisu26) po zavedení eura, sa prepoèíta
konverzným kurzom na eurá.
(2) Odpoèítanie dane z pridanej hodnoty, ktoré sa
vzahuje k zdanite¾nému obchodu, pri ktorom daòová
povinnos vznikla v zdaòovacom období pred zavedením eura, prièom platba bola poadovaná v slovenských korunách, a ktoré sa uplatòuje v zdaòovacom
22

)
)
24
)
25
)
26
)
27
)
28
)
29
)
23

(1) V iadosti o vrátenie spotrebnej dane alebo v dodatoènej iadosti o vrátenie spotrebnej dane podávanej
po zavedení eura, ktorá sa týka zdaòovacieho obdobia
pred zavedením eura, sa peòaný údaj uvádza v slovenských korunách; výsledná suma vrátenia spotrebnej
dane sa prepoèíta konverzným kurzom na eurá.
(2) V iadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraniènému zástupcovi uvedenému v osobitnom predpise2) podávanej po zavedení eura, ktorá sa
týka zdaòovacieho obdobia pred zavedením eura, sa
peòaný údaj uvádza v slovenských korunách; výsledná suma vrátenia spotrebnej dane sa prepoèíta konverzným kurzom na eurá.
(3) Ak vznikne daòová povinnos pod¾a osobitného
predpisu28) a pri výpoète spotrebnej dane na úèely podania daòového priznania pod¾a osobitného predpisu 29) sa pouije sadzba spotrebnej dane platná v deò
odoslania predmetu spotrebnej dane, ktorý patrí do obdobia pred zavedením eura, peòaný údaj sa uvádza
v slovenských korunách; výsledná daò sa prepoèíta
konverzným kurzom na eurá.

§ 42 ods. 7 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 534/2005 Z. z.
§ 42 ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 534/2005 Z. z.
§ 42 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 50 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov.
§ 56 a 64 zákona è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 28 ods. 1 zákona è. 98/2004 Z. z.
Napríklad § 28 ods. 5 zákona è. 98/2004 Z. z.
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Miestne dane
§ 14
Na úèely výpoètu základu dane z pozemkov sa po zavedení eura hodnota pozemku30) urèená pred zavedením eura pod¾a znaleckého posudku v slovenských korunách prepoèíta konverzným kurzom na eurá
a zaokrúhli na najblií eurocent nadol.
§ 15
Ak vznikne daòová povinnos k dani za uívanie verejného priestranstva31) pred zavedením eura, nepretrite trvá a zanikne po zavedení eura, na úèely vyrubenia dane za uívanie verejného priestranstva sa sadzba
dane za uívanie verejného priestranstva urèená vo
veobecne záväznom nariadení v slovenských korunách prepoèíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najblií eurocent nadol.
§ 16
Ak odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení32) zaène pred zavedením eura,
nepretrite trvá a skonèí po zavedení eura, na úèely vyberania dane za ubytovanie sa sadzba dane za ubytovanie urèená vo veobecne záväznom nariadení v slovenských korunách prepoèíta konverzným kurzom na
eurá a zaokrúhli na najblií eurocent nadol.
§ 17
Ak vznikne daòová povinnos k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej èasti mesta33)
pred zavedením eura, nepretrite trvá a zanikne po zavedení eura, na úèely vyrubenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej èasti mesta sa
sadzba dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej èasti mesta urèená vo veobecne záväznom nariadení v slovenských korunách prepoèíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najblií eurocent nadol.
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ním eura a tento colný reim je skonèený po zavedení
eura, suma colného dlhu sa vykazuje v slovenských korunách pod¾a colných predpisov platných v deò prijatia
colného vyhlásenia s návrhom na prepustenie tovaru
do colného reimu doèasné pouitie s èiastoèným oslobodením od dovozného cla a prepoèíta sa konverzným
kurzom na eurá.
(3) Ak sa po zavedení eura vymeriava colný dlh, ktorý
vznikol pred zavedením eura inak, ne prijatím colného
vyhlásenia, alebo ak sa po zavedení eura dodatoène vymeriava colný dlh, ktorý vznikol pred zavedením eura,
suma colného dlhu sa vykazuje v slovenských korunách pod¾a colných predpisov platných v èase vzniku
colného dlhu a prepoèíta sa konverzným kurzom na
eurá.
§ 19
(1) Ak sa po zavedení eura vykonáva následná kontrola vo vzahu k colným vyhláseniam, na ktorých základe bol tovar prepustený pred zavedením eura, suma
colného dlhu, ktorá sa má vybra alebo ktorá zostáva
na vybratie, sa vykazuje v slovenských korunách a prepoèíta sa konverzným kurzom na eurá.
(2) Ak sa po zavedení eura vydáva rozhodnutie uvedené v § 2 písm. u) bodoch 4 a 10 a 12 týkajúce sa colného dlhu, ktorý vznikol pred zavedením eura, úroku
z omekania alebo kompenzaèného úroku, ktoré sa
vzahujú na obdobie pred zavedením eura, vo výrokovej èasti rozhodnutia sa suma cla, úroku z omekania
alebo kompenzaèného úroku uvedie v eurách a v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie ich výpoèet v slovenských korunách prepoèítaný konverzným kurzom na
eurá.
(3) Ak po zavedení eura odvolací orgán alebo orgán
prísluný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhodne o rozhodnutí vydanom pred
zavedením eura a vo výrokovej èasti rozhodnutia má
by uvedený peòaný údaj, tento peòaný údaj sa uvedie v eurách a v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie
v slovenských korunách a prepoèet konverzným kurzom na eurá.

Clo
§ 18

Spoloèné a závereèné ustanovenia

(1) Ak má by tovar prepustený do colného reimu
vo¾ný obeh po zavedení eura na základe colného vyhlásenia, ktoré bolo prijaté pred zavedením eura, suma cla
sa vykazuje v slovenských korunách pod¾a colných
predpisov platných v deò prijatia colného vyhlásenia
a prepoèíta sa konverzným kurzom na eurá.

§ 20
(1) Ak táto vyhláka alebo osobitný predpis34) neustanovuje inak, suma do 0,005 eura sa zaokrúhli na najblií eurocent nadol a suma od 0,005 eura vrátane sa
zaokrúhli na najblií eurocent nahor.

(2) Ak je tovar prepustený do colného reimu doèasné
pouitie s èiastoèným oslobodením od cla pred zavede-

(2) Na úèely daní a colné úèely sa suma prepoèítaná
konverzným kurzom na eurá, ktorá je

30

) § 7 zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov.

31

) § 34 zákona è. 582/2004 Z. z. v znení zákona è. 538/2007 Z. z.

32

) § 37 zákona è. 582/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.

33

) § 64 zákona è. 582/2004 Z. z. v znení zákona è. 538/2007 Z. z.

34

) Napríklad zákon è. 659/2007 Z. z.
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a) platbou zo tátneho rozpoètu alebo z rozpoètu obce,
zaokrúh¾uje na najblií eurocent nahor,
b) platbou do tátneho rozpoètu alebo do rozpoètu obce, zaokrúh¾uje na najblií eurocent nadol.
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§ 21
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2008.

Ján Poèiatek v. r.
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76
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 129 ods. 8 zákona è. 73/1998 Z. z.
o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe
Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 181/1999 Z. z. vydalo
výnos z 3. marca 2008 è. 104903/2008-SLP/z.10739/M o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov elezniènej polície v roku 2008.
Výnos ustanovuje hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov elezniènej polície.
Výnos nadobúda úèinnos 15. marca 2008.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 4/2008.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky, na Generálnom
riadite¾stve elezniènej polície a v útvaroch elezniènej polície.

