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474
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
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 a ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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., zákona
è. 68/2005 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 278/2006 Z. z., zákona è. 283/2007 Z. z., zákona
è. 279/2008 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z. a zákona è. 52/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová Francúzskej republiky vkladá èiarka a slová územia Alánd a za slová Normanských ostrovov sa vkladajú slová a okrem
území uvedených v osobitnom predpise1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Èl. 299 ods. 4 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva
(Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení..

2. V § 2 ods. 1 písm. g) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pozastavenie
dane sa nevzahuje na lieh, ktorý bol prepustený do
colného reimu s podmieneèným oslobodením od cla,1b)
ako aj doèasné uskladnenie alebo umiestnenie liehu
v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Èl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12.
októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES
L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení..

3. V § 2 ods. 1 sa písmeno i) dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. akéko¾vek nakladanie s liehom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázate¾ne zdanený
a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
s liehom nakladá alebo nakladala, preukáza
v súlade s týmto zákonom, a to bez oh¾adu na to,
èi nakladá, alebo nakladala s liehom ako s vlastným,.
4. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) registrovaným odosielate¾om právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovate¾om daòového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnika-

nia na základe povolenia odosiela lieh v pozastavení
dane po prepustení do vo¾ného obehu,2aa) prièom lieh
v pozastavení dane nesmie prijíma ani skladova..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa znie:

2aa) Èl. 79 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení..

5. V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
b) meracia zostava na lieh, ktorou je
1. meracia zostava, ktorú mono pouíva na základe výnimky udelenej pod¾a osobitného predpisu2c)
v podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac,
2. meracia zostava na meranie preteèeného objemu
liehu,2d) ktorú mono pouíva v podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000
l/hod. a viac..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2d znie:

2d) Príloha è. 72 k vyhláke è. 210/2000 Z. z. v znení vyhláky
è. 171/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 294/2005 Z. z.
o meradlách..

6. V § 2 ods. 3 sa za slovami Severného Írska slovo
a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a obchody uskutoènené s výsostnými územiami
Spojeného krá¾ovstva Ve¾kej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa povaujú za obchody uskutoènené s Cyperskou republikou.
7. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová 939,38 eura/hl a.
nahrádzajú slovami 1 080 eur/hl a. a v písmene b) sa
slová 469,69 eura/hl a. nahrádzajú slovami
540 eur/hl a..
8. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
b) na výrobu a prípravu liekov, lieèiv a pomocných látok5) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu
pod¾a osobitného predpisu,5) na výrobu a prípravu
výivových doplnkov,5a) na výrobu lieèivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu
pod¾a osobitných predpisov5b) vyrobených z macerátov a extraktov a na výrobu macerátov a extraktov,
ak tento zákon neustanovuje inak; to sa nevzahuje
na výrobu macerátov a extraktov, ktoré sú urèené na
výrobu liehovín5c) a na výrobu a prípravu mieaných
alkoholických nápojov,5d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 5d znejú:

5) 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
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a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 110/2008
z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, oznaèovaní a ochrane zemepisných oznaèení liehovín a o zruení nariadenia (EHS) è. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1334/2008
zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 è. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje
(oznámenie è. 357/2000 Z. z.)..

9. V § 7 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo pod¾a tohto zákona; § 12 tým nie je dotknutý.
10. V § 7 ods. 2 písmeno h) znie:
h) prepravený na daòové územie z iných èlenských tátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 37a
ods. 2 alebo prepravený na daòové územie z iných
èlenských tátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ïalej len medzinárodná zmluva);12) preprava liehu v pozastavení dane sa
uskutoèní pod¾a § 26 ods. 12,.
11. Poznámky pod èiarou k odkazom 17 a 18 znejú:

17) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
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.
18
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

12. V § 10 ods. 25 sa vypúa slovo výstupným.
13. V § 10 ods. 29 sa vypúa slovo výstupného.
14. V § 10 ods. 34 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo § 7a.
15. V § 10 ods. 34 písmeno g) znie:
g) vrátený spä na úèely reklamácie odberate¾om spotrebite¾ského balenia v inom èlenskom táte alebo
odberate¾om spotrebite¾ského balenia z územia tretieho tátu dodávate¾ovi spotrebite¾ského balenia na
daòovom území,.
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date¾om právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,.
18. V § 12 ods. 1 písm. h), § 13 ods. 1 písm. h) a § 39
ods. 2 písm. b) sa slová colného reimu vo¾ný obeh
nahrádzajú slovami vo¾ného obehu 2aa).
19. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) prijatia liehu osobou uvedenou v § 37a ods. 2 alebo
ozbrojenými silami iných tátov, ktoré sú stranami
Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a
medzinárodnej zmluvy,12) ak na takéto prijatie
nenadväzuje oslobodenie od dane pod¾a § 7 ods. 2
písm. h)..
20. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) ktorá je uvedená v § 37a ods. 2 alebo ozbrojené sily
iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali lieh na
pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy,12) ak na takéto prijatie nenadväzuje
oslobodenie od dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. h)..
21. V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová k iadosti o vrátenie dane nahrádzajú slovami k daòovému priznaniu
pod¾a § 14 ods. 2 alebo k dodatoènému daòovému priznaniu pod¾a § 14 ods. 10 písm. a).
22. V § 15 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 10 sa oznaèujú ako odseky 4
a 9.
23. V § 15 ods. 4 sa za slová v banke vkladá èiarka
a slová zahraniènej banke so sídlom v inom èlenskom
táte.
24. V § 15 odsek 7 znie:
(7) Vrátenie dane je moné uplatni na colnom úrade a po skonèení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené vetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr vak do troch rokov od konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom monos na uplatnenie vrátenia dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nie je
moné daò vráti..
25. V § 15 ods. 8 úvodnej vete sa èíslo 7 nahrádza
èíslom 6.
26. V § 18 ods. 1 druhá veta znie: V podniku na výrobu liehu je celé vyrobené mnostvo liehu merané kontrolným liehovým meradlom. a vypúa sa tretia veta.

16. V § 10 ods. 36 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 4.

27. V § 19 ods. 2 písmeno b) znie:
b) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,.

17. V § 11 ods. 3 písm. a) sa slová výpis z obchodného registra alebo ivnostenského registra nie starí ako
30 dní alebo jeho osvedèená kópia, alebo iný doklad
preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako
30 dní alebo jeho osvedèená kópia, nahrádzajú slovami doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je ia-

28. § 20 sa dopåòa odsekmi 7 a 13, ktoré znejú:
(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá
vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu
v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh pod¾a
osobitného predpisu,27) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej vydané povolenie na výrobu liehu
a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho
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uvádzanie na trh pod¾a osobitného predpisu27) zaniklo
alebo bolo odòaté a má v drbe výrobné zariadenie alebo jeho èas, je povinná do 15 dní odo dòa vzniku tejto
skutoènosti písomne oznámi colnému úradu
a) svoje identifikaèné údaje,
b) adresu umiestnenia tohto výrobného zariadenia alebo jeho èasti,
c) technické údaje, nákres a fotodokumentáciu tohto
výrobného zariadenia alebo jeho èasti.
(8) Colný úrad preverí skutoènosti a údaje uvedené
v oznámení pod¾a odseku 7 a porovná skutoèný stav výrobného zariadenia alebo jeho èasti s údajmi pod¾a odseku 7 písm. c). Ak sú skutoènosti a údaje uvedené
v oznámení pravdivé, colný úrad vydá právnickej osobe
alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 7 potvrdenie
o zaevidovaní drby výrobného zariadenia alebo jeho
èasti (ïalej len potvrdenie o zaevidovaní). Drba výrobného zariadenia alebo jeho èasti právnickou osobou
alebo fyzickou osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie
o zaevidovaní pod¾a druhej vety, sa nepovauje za neoprávnenú, ak sú zachované vetky skutoènosti, na základe ktorých colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Výrobné zariadenie alebo jeho èas môe colný
úrad zabezpeèi uzáverou colného úradu.
(9) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej
colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne
výrobné zariadenie alebo jeho èas inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná do 15 dní odo dòa
jeho poskytnutia písomne oznámi colnému úradu
a) svoje identifikaèné údaje,
b) identifikaèné údaje právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorej výrobné zariadenie alebo jeho èas poskytla,
c) technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého výrobného zariadenia alebo jeho èasti.
(10) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej
colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, u nemá
v drbe výrobné zariadenie alebo jeho èas, prièom toto
zariadenie neposkytla inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe pod¾a odseku 9, je povinná do 15 dní odo
dòa vzniku tejto skutoènosti oznámi colnému úradu
dôvody tejto zmeny.
(11) Colný úrad preverí skutoènosti a údaje uvedené
v oznámení pod¾a odseku 9 alebo odseku 10. Ak sú tieto
skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe pod¾a odseku 9 alebo odseku 10 potvrdenie o vyradení z evidencie drby výrobného zariadenia alebo jeho èasti.
(12) Akúko¾vek inú zmenu skutoèností a údajov, na
základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná
oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa ich vzniku.
Colný úrad preverí skutoènosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien
doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá
nové potvrdenie o zaevidovaní.
(13) Colné riadite¾stvo vedie evidenciu drby výrobného zariadenia alebo jeho èasti v èlenení pod¾a
a) identifikaèných údajov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
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b) adresy umiestnenia výrobného zariadenia alebo
jeho èasti,
c) technických údajov, fotodokumentácie a nákresu
výrobného zariadenia alebo jeho èasti..
29. V § 22 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: urèených na výrobu liehovín5c) alebo na výrobu
mieaných alkoholických nápojov5d) s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.
30. V § 23 ods. 2 písmeno a) znie:
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je
iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,.
31. V § 23 ods. 7 písm. f) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak právnická osoba
alebo fyzická osoba nepodala iados pod¾a písmena a)..
32. § 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:
§ 25
Postup pri preprave liehu
v pozastavení dane a liehu
oslobodeného od dane na daòovom území
(1) Lieh v pozastavení dane je moné prepravova na
daòovom území len
a) z daòového skladu do iného daòového skladu,
b) z miesta dovozu (§ 31) do daòového skladu,
c) z daòového skladu do miesta výstupu (§ 32),
d) z miesta dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný
odosielate¾ do miesta výstupu (§ 32),
e) do daòového skladu, ak sa prepravuje lieh, ktorého
vlastníkom sa stal tát pod¾a osobitného predpisu.11)
(2) Lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 je moné
prepravova na daòovom území len
a) z daòového skladu do uívate¾ského podniku,
b) z miesta dovozu (§ 31) do miesta uskladnenia liehu
v uívate¾skom podniku pri dovoze, ktorý uskutoèòuje uívate¾ský podnik,
c) z uívate¾ského podniku do iného uívate¾ského
podniku, ak ide o ukonèenie èinnosti uívate¾ského
podniku pod¾a § 11 ods. 16,
d) medzi prevádzkaròami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je uívate¾ským podnikom.
(3) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch, ak
nie je ohrozená vymoite¾nos dane alebo vybratie
dane, povoli na iados právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá chce prepravova na daòovom území lieh
v pozastavení dane alebo oslobodený od dane pod¾a § 7
ods. 1, aj iný spôsob prepravy liehu, ako je uvedený
v odsekoch 1 a 2.
(4) Prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom území je
moné uskutoèni len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného
prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise34b) (ïalej len
elektronický dokument), ak tento zákon neustanovu-
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je inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického
systému34a) musí by podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,34c) ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo
príjemca (odberate¾) s colným úradom nedohodnú
inak.

rate¾a) po jej zaevidovaní bezodkladne zale odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) a colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú
správne, colný úrad príjemcu (odberate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a správy
o prijatí.

(5) Pred zaèatím prepravy liehu v pozastavení dane
alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom území odosielate¾ (dodávate¾) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zale colnému úradu
odosielate¾a (dodávate¾a). Colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu
elektronického
dokumentu
administratívny
referenèný kód (ïalej len referenèný kód) a zároveò
zale elektronický dokument s prideleným referenèným kódom odosielate¾ovi (dodávate¾ovi), príjemcovi
(odberate¾ovi) a colnému úradu príjemcu (odberate¾a).
Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu
nie sú správne, colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a
návrhu elektronického dokumentu. Prepravu liehu
v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a
§ 7 ods. 1 na daòovom území je moné zaèa a po pridelení referenèného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1
na daòovom území musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.

(9) Lieh, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane
alebo oslobodený od dane pod¾a § 7ods. 1 na daòovom
území, musí by po prevzatí bezodkladne umiestnený
v sklade príjemcu (odberate¾a).

(6) Odosielate¾ (dodávate¾) môe zrui elektronický
dokument, ak sa nezaèala preprava liehu v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 na
daòovom území; preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom
území sa zaèína, keï lieh v pozastavení dane alebo
oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 opustí daòový
sklad odosielate¾a (dodávate¾a) alebo uívate¾ský podnik odosielate¾a (dodávate¾a), alebo je prepustený do
vo¾ného obehu.2aa)
(7) Poèas prepravy liehu v pozastavení dane alebo
oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom
území môe odosielate¾ (dodávate¾), ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto prijatia liehu v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 alebo
zmeni príjemcu (odberate¾a) prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.34b)
(8) Príjemca (odberate¾) liehu prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7
ods. 1 na daòovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dòa ukonèenia prepravy tohto
liehu predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a)
elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise34b) (ïalej len správa o prijatí).
Preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného
od dane pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom území sa povauje
za ukonèenú dòom prijatia liehu príjemcom (odberate¾om). Colný úrad príjemcu (odberate¾a) elektronicky
overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberate¾ovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odbe-

(10) Ak colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je súèasne aj colným úradom príjemcu (odberate¾a), colný úrad
odole elektronický dokument s prideleným referenèným kódom príjemcovi (odberate¾ovi) a zaevidovanú
správu o prijatí odole odosielate¾ovi (dodávate¾ovi).
(11) Na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení
dane alebo oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom území, musí by vdy zloená zábezpeka na daò.
Zábezpeka na daò sa zloí najmenej vo výke dane pripadajúcej na mnostvo prepravovaného liehu, ak tento
zákon neustanovuje inak. Zloenie zábezpeky na daò
na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane, sa
nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 24 ods. 1 je
zloená v takej výke, e pokrýva zábezpeku na daò na
lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane. Zloenie zábezpeky na daò na lieh, ktorý sa má prepravova oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 a ktorý nie je
denaturovaný, sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò
pod¾a § 11 ods. 4 písm. b) je zloená v takej výke, e pokrýva zábezpeku na daò na lieh, ktorý sa má prepravova oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1. Zloenú zábezpeku na daò colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní
správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
(12) Na prepravu liehu na daòovom území
a) v pozastavení dane zloí zábezpeku na daò
1. prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je
1a. odosielate¾om (dodávate¾om) na daòovom
území,
1b. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daòové
územie,
1c. odosielate¾om (vývozcom) pri vývoze z daòového územia,
1d. príjemcom liehu, ktorého vlastníkom sa stal
tát pod¾a osobitného predpisu,11)
1e. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území,
ak lieh prepravovaný v pozastavení dane pod¾a odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území
namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) na daòovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad
s dohodou súhlasil,
2. registrovaný odosielate¾, alebo
3. dopravca alebo príjemca (odberate¾) na daòovom
území namiesto odosielate¾a (dodávate¾a), ak sa
tak dohodli a colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
s dohodou súhlasil,
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b) oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 zloí zábezpeku na daò uívate¾ský podnik, ktorý je
1. odberate¾om na daòovom území alebo
2. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daòové územie.
(13) Colný úrad povolí na základe písomnej iadosti
prevádzkovate¾a daòového skladu alebo uívate¾ského
podniku zníenie zloenej zábezpeky na daò na prepravovaný lieh, ak výka dane pripadajúca na mnostvo
liehu prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 je najmenej 3 320 000
eur, ak nie je ohrozená vymoite¾nos dane alebo vybratie dane a ak tento iadate¾ je daòovo spo¾ahlivý po
dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov pred podaním iadosti o zníenie zloenej zábezpeky na daò na prepravovaný lieh; zníená zábezpeka na daò je súèet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá
presahuje výku 3 320 000 eur zníenej o 50 %, prièom
zníená zábezpeka na daò je najviac vo výke 7 470 000
eur. Povolenie na zníenie zloenej zábezpeky na daò
na prepravovaný lieh sa nevyaduje, ak bolo vydané povolenie na zníenie zloenej zábezpeky na daò pod¾a
§ 26 ods. 11. Ak súèet zábezpeky na daò na lieh, ktorý
sa má prepravova v pozastavení dane alebo oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom území a zábezpeky na daò na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane na území únie, je najmenej 3 320 000 eur,
zníená zábezpeka na daò na takto prepravovaný lieh
je súèet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje
výku 3 320 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená
zábezpeka na daò je najviac vo výke 7 470 000 eur. Zábezpeka na daò pod¾a tohto odseku sa nevyaduje, ak
zábezpeka na daò pod¾a § 26 ods. 11 je zloená vo výke
7 470 000 eur. Ak prevádzkovate¾ daòového skladu alebo uívate¾ský podnik nespåòa niektorú z podmienok
uvedených v § 23 ods. 4 písm. a), c) a g), povolenie na
zníenie zloenej zábezpeky na daò zaniká.
§ 26
Postup pri preprave liehu
v pozastavení dane na území únie
(1) Lieh v pozastavení dane je moné prepravova na
území únie len
a) z daòového skladu na daòovom území alebo z miesta
dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný odosielate¾ na daòovom území do daòového skladu, alebo
oprávnenému príjemcovi v inom èlenskom táte,
alebo slovenskému zástupcovi pod¾a § 37a ods. 15,
alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich
civilným zamestnancom, na pouitie v súvislosti
s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy12) na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy,
b) z daòového skladu na daòovom území alebo z miesta
dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný odosielate¾ na daòovom území do daòového skladu na daòovom území cez územie iného èlenského tátu,
c) z daòového skladu v inom èlenskom táte alebo od
registrovaného odosielate¾a v inom èlenskom táte
do daòového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi
na daòovom území,
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d) z daòového skladu v inom èlenskom táte alebo od
registrovaného odosielate¾a v inom èlenskom táte
do daòového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi
v inom èlenskom táte cez daòové územie,
e) v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho tátu.
(2) Prepravu liehu v pozastavení dane na území únie
je moné uskutoèni len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh
elektronického dokumentu a aj akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému34a) musí
by podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,34c)
ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾)
s colným úradom nedohodnú inak.
(3) Pred zaèatím prepravy liehu v pozastavení dane
z daòového územia na územie únie vyhotoví odosielate¾
(dodávate¾) návrh elektronického dokumentu, ktorý
zale colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Colný
úrad odosielate¾a (dodávate¾a) elektronicky overí údaje
v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje
správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu
referenèný kód a zároveò zale elektronický dokument
s prideleným referenèným kódom odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) a správcovi dane èlenského tátu príjemcu
(odberate¾a). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielate¾a
(dodávate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje
odosielate¾a návrhu elektronického dokumentu. Ak sa
lieh prepravuje v pozastavení dane pod¾a odseku 1
písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente
sú správne, colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) zale
elektronický dokument príjemcovi (odberate¾ovi) liehu
a colnému úradu príjemcu (odberate¾a). Prepravu liehu
v pozastavení dane na území únie je moné zaèa a po
pridelení referenèného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(4) Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu
(odberate¾a) je povinný elektronický dokument zaslaný
správcom dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a) zasla príjemcovi (odberate¾ovi).
(5) Odosielate¾ (dodávate¾) môe zrui elektronický
dokument, ak sa nezaèala preprava liehu v pozastavení
dane na území únie; preprava liehu v pozastavení dane
na území únie sa zaèína, keï lieh opustí daòový sklad
odosielate¾a (dodávate¾a) alebo je prepustený do vo¾ného obehu.2aa)
(6) Poèas prepravy liehu v pozastavení dane na území
únie môe prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý zloil zábezpeku na daò, alebo registrovaný odosielate¾ na
daòovom území, ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni
miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo zmeni
príjemcu (odberate¾a), s výnimkou príjemcu (odberate¾a), ktorým je slovenský zástupca pod¾a § 37a ods. 15
alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní
zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.34b)
(7) Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. c), príjemca (odberate¾)
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liehu prepravovaného v pozastavení dane je povinný
najneskôr do piatich pracovných dní od ukonèenia prepravy liehu v pozastavení dane predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a) správu o prijatí. Preprava liehu v pozastavení dane na území únie sa povauje za
ukonèenú dòom prijatia liehu príjemcom (odberate¾om). Colný úrad príjemcu (odberate¾a) elektronicky
overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberate¾ovi) zaevidovanie správy
o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberate¾a) zale bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi
dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a). Ak
údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný
úrad príjemcu (odberate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a správy o prijatí.
(8) Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. a), colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je povinný správu o prijatí zaslanú
správcom dane èlenského tátu príjemcu (odberate¾a)
zasla odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) na daòovom území.
(9) Lieh, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane
na území únie, musí by po prevzatí bezodkladne
umiestnený v sklade príjemcu (odberate¾a).
(10) Na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení
dane na území únie, musí by vdy zloená zábezpeka
na daò s výnimkou prepravy liehu slovenskému zástupcovi pod¾a § 37a ods. 15 alebo ozbrojeným silám
Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na
pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy12) na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daò zloí odosielate¾
(dodávate¾) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo
prepravovaného liehu, ak tento zákon neustanovuje
inak. Zloenie zábezpeky na daò na lieh, ktorý sa má
prepravova v pozastavení dane, sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 24 ods. 1 je zloená v takej výke, e pokrýva zábezpeku na daò na lieh, ktorý sa má
prepravova v pozastavení dane. Zábezpeka na daò zloená v inom èlenskom táte je platná na daòovom území. Colný úrad na iados odosielate¾a (dodávate¾a) povolí, aby namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) zloil
zábezpeku na daò dopravca alebo príjemca (odberate¾),
ak sa tak odosielate¾ (dodávate¾) a dopravca alebo príjemca (odberate¾) dohodli. Zloenú zábezpeku na daò
colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) bezodkladne vráti
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane èlenského tátu príjemcu (odberate¾a), ak sa colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
(11) Colný úrad povolí na základe písomnej iadosti
odosielate¾a (dodávate¾a) zníenie zloenej zábezpeky
na daò na prepravovaný lieh odosielate¾ovi (dodávate¾ovi), ak výka dane pripadajúcej na mnostvo liehu
prepravovaného v pozastavení dane je najmenej
3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymoite¾nos dane
alebo vybratie dane a ak tento iadate¾ je daòovo spo¾ahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o zníenie
zloenej zábezpeky na daò na prepravovaný lieh; zníe-
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ná zábezpeka na daò je súèet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výku 3 320 000 eur zníenej
o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac vo
výke 7 470 000 eur. Povolenie na zníenie zloenej zábezpeky na daò na prepravovaný lieh sa nevyaduje, ak
bolo vydané povolenie na zníenie zloenej zábezpeky
na daò pod¾a § 25 ods. 13. Ak súèet zábezpeky na daò
na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane na
území únie a zábezpeky na daò na lieh, ktorý sa má
prepravova v pozastavení dane alebo oslobodený od
dane na daòovom území, je najmenej 3 320 000 eur,
zníená zábezpeka na daò na takto prepravovaný lieh
je súèet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje
výku 3 320 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená
zábezpeka na daò je najviac vo výke 7 470 000 eur. Zábezpeka na daò pod¾a tohto odseku sa nevyaduje, ak
zábezpeka na daò pod¾a § 25 ods. 13 je zloená vo výke
7 470 000 eur. Ak odosielate¾ (dodávate¾) nespåòa niektorú z podmienok uvedených v § 23 ods. 4 písm. a), c)
a g), povolenie na zníenie zloenej zábezpeky na daò
zaniká.
(12) Preprava liehu v pozastavení dane z územia únie
osobám uvedeným v § 37a ods. 2 alebo z daòového územia osobám uvedeným v § 37a ods. 15 sa uskutoèòuje
s elektronickým dokumentom a s osvedèením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným pod¾a vzoru
a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise13) (ïalej len osvedèenie o oslobodení). Preprava liehu v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných
èlenských tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy a ich civilným zamestnancom, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy12) alebo z daòového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na pouitie
v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy12)
na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy, sa uskutoèòuje s osvedèením o oslobodení. Po
ukonèení prepravy liehu v pozastavení dane osoby uvedené v § 37a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí liehu Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, prièom postupuje primerane pod¾a osobitného
predpisu;34b) Colný úrad Bratislava zale správu o prijatí správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11, 34a a 34c znejú:
11) Napríklad Obèiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov,
§ 64 a 66, 68, 69, 75 a 77 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, Trestný zákon.
34a
) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy
a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162,
1. 7. 2003).
34b
) Nariadenie Komisie (ES) è. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým
sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokia¾ ide
o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani v reime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197,
29. 7. 2009).
34c
) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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33. V § 27 ods. 2 písm. f) sa za slová v hl a. vkladajú
slová a predpokladaný èas prijatia celého mnostva
liehu.
34. V § 27 ods. 9 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: a urèí lehotu na prijatie celého mnostva
liehu, ktorá nesmie by dlhia ako 60 kalendárnych dní
odo dòa vydania povolenia prija lieh z iného èlenského
tátu v pozastavení dane.
35. V § 27 ods. 14 sa slová c) a h) nahrádzajú slovami c) a g).
36. V § 27 ods. 15 písm. f) sa za slovo predpismi
vkladá èiarka a slová alebo dòom podania oznámenia
o skonèení podnikania sa nahrádzajú slovami ak
právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala iados
pod¾a písmena h).
37. V § 27 sa odsek 15 dopåòa písmenami h) a i), ktoré znejú:
h) dòom podania iadosti o výmaz z obchodného registra alebo dòom podania iadosti o zruenie ivnostenského oprávnenia, alebo dòom podania oznámenia o skonèení podnikania,
i) dòom uplynutia lehoty pod¾a odseku 9..
38. § 28 a 32 vrátane nadpisov znejú:
§ 28
Registrovaný odosielate¾
(1) Registrovaným odosielate¾om na daòovom území
je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosiela lieh v pozastavení dane po jeho prepustení do vo¾ného obehu.2aa) Registrovaným odosielate¾om je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území
iného èlenského tátu oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu odosiela lieh po
jeho prepustení do vo¾ného obehu2aa) v pozastavení
dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
by registrovaným odosielate¾om na daòovom území,
musí písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosiela lieh v pozastavení dane.
(2) iados o registráciu a vydanie povolenia odosiela lieh v pozastavení dane musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
d) obchodný názov liehu a prísluný kód kombinovanej
nomenklatúry,
e) údaj o predpokladanom roènom objeme liehu odosielaného v pozastavení dane v hl a.,
f) zoznam èlenských tátov, do ktorých bude iadate¾
odosiela lieh v pozastavení dane.
(3) Prílohou k iadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho
osvedèená kópia, ak je iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt
na daòovom území.
(4) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,18)
b) zloil zábezpeku na daò pod¾a § 27 ods. 6,
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c) colný úrad ani daòový úrad nemá voèi iadate¾ovi ku
dòu podania iadosti poh¾adávky po lehote splatnosti,
d) colný úrad ani daòový úrad nemá ku dòu podania
iadosti poh¾adávky na dani po lehote splatnosti
voèi osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo voèi osobe,
ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo
prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich rokov
pred podaním iadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dòom podania iadosti voèi osobe,
ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so
iadate¾om, poh¾adávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzahuje aj na poh¾adávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu
osobu pod¾a osobitných predpisov,21)
e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
pod¾a osobitných predpisov,17)
f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu
a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi riadiacich alebo
kontrolných orgánov iadate¾a,
g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) iadate¾ je povinný na iados colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti a v prílohe k iadosti.
(6) Na registráciu, vydanie povolenia odosiela lieh
v pozastavení dane, zábezpeku na daò, zmenu údajov
a na odòatie a zánik povolenia odosiela lieh v pozastavení dane sa pouije § 27 primerane.
§ 29
Postup pri preprave liehu
v pozastavení dane a oslobodeného od dane
pri nedostupnom elektronickom systéme
(1) Na úèely tohto zákona sa elektronický systém34a)
povauje za nedostupný, ak je elektronický systém34a)
nedostupný u správcu dane a nie je moné vypracova,
odosla alebo prija elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2) Ak je elektronický systém34a) nedostupný, odosielate¾ (dodávate¾) je povinný
a) oznámi písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) zaèatie prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1; v prípade
telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyaduje,
b) vyhotovi sprievodný administratívny dokument
v písomnej forme (ïalej len sprievodný dokument),
ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 25 ods. 4 alebo § 26 ods. 2.
(3) Ak je elektronický systém34a) nedostupný, môe
odosielate¾ (dodávate¾) zaèa prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1
len so súhlasom colného úradu odosielate¾a (dodávate-
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¾a). Súhlas so zaèatím prepravy liehu v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 oznamuje colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) faxom alebo
elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyaduje.
(4) Lieh prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 musí sprevádza sprievodný dokument vyhotovený odosielate¾om (dodávate¾om). Odosielate¾ (dodávate¾) si ponechá kópiu
sprievodného dokumentu a ïaliu kópiu sprievodného
dokumentu je povinný pred zaèatím prepravy liehu
v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a
§ 7 ods. 1 zasla písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného
dokumentu sa jeho písomné doruèenie nevyaduje.
(5) Ak je poèas prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 elektronický
systém34a) nedostupný, môe odosielate¾ (dodávate¾),
ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto prijatia
liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane
pod¾a § 7 ods. 1 alebo zmeni príjemcu (odberate¾a)
s výnimkou príjemcu (odberate¾a), ktorým je slovenský
zástupca pod¾a § 37a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak
oznámil colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) informácie pod¾a osobitného predpisu 34b) a tento colný
úrad so zmenou súhlasil. Odosielate¾ (dodávate¾) je povinný poadované informácie zasla písomne, faxom
alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doruèenie nevyaduje. Po obdraní súhlasu colného úradu odosielate¾a (dodávate¾a)
je odosielate¾ (dodávate¾) povinný vyznaèi na zadnej
strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný lieh, nové miesto prijatia liehu v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 alebo
nového príjemcu (odberate¾a).
(6) Ak sa preprava liehu v pozastavení dane alebo
oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 ukonèila so
sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický
systém34a) nedostupný v èase prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1,
príjemca (odberate¾) je povinný vyhotovi správu o prijatí v písomnej forme (ïalej len písomná správa o prijatí), ktorá musí obsahova rovnaké údaje ako správa
o prijatí pod¾a § 25 ods. 8 alebo § 26 ods. 7. Písomná
správa o prijatí je potvrdením o ukonèení prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane
pod¾a § 7 ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme.34a) Príjemca (odberate¾) je povinný túto písomnú
správu o prijatí predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela
colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) alebo správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a).
Colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je povinný kópiu
písomnej správy o prijatí zasla odosielate¾ovi (dodávate¾ovi).
(7) Ak sa elektronický systém34a) sprístupní, colný
úrad, odosielate¾ (dodávate¾) a príjemca (odberate¾) sú
povinní bezodkladne postupova pod¾a § 25 alebo § 26;
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rovnako sú povinní postupova, ak bola preprava tohto
liehu ukonèená pri nedostupnom elektronickom systéme.34a)
(8) Ak nebola príjemcom (odberate¾om) vyhotovená
správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného
dôvodu, ako je nedostupnos elektronického systému,34a) je príjemca (odberate¾) povinný predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a) iný dôkaz o ukonèení
prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného
od dane pod¾a § 7 ods. 1, ktorý musí obsahova rovnaké
náleitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí pod¾a § 25
ods. 8 alebo § 26 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberate¾a) uzná iný dôkaz o ukonèení prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 7
ods. 1, oznámi túto skutoènos colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) alebo správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a) a ukonèí prepravu liehu
v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a
§ 7 ods. 1 prostredníctvom elektronického systému.34a)
(9) Pri nedostupnom elektronickom systéme34a) nie je
dotknutá povinnos zloi zábezpeku na daò pod¾a tohto zákona.
§ 30
Nezrovnalosti pri preprave liehu
v pozastavení dane
(1) Nezrovnalosou pri preprave liehu v pozastavení
dane sa na úèely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava liehu alebo èas prepravy liehu v pozastavení dane neukonèila pod¾a tohto
zákona.
(2) Za nezrovnalos pri preprave liehu v pozastavení
dane sa na úèely tohto zákona nepovauje, ak
a) bol lieh pri preprave v pozastavení dane nenávratne
znièený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídate¾ných okolností alebo vplyvom vyej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia
uznané colným úradom alebo správcom dane iného
èlenského tátu, alebo
b) dolo pri preprave liehu v pozastavení dane k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami poèas prepravy, a ak sú tieto straty uznané
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu.
(3) Ak pri preprave liehu v pozastavení dane vznikne
nezrovnalos na daòovom území, daòová povinnos
vznikne na daòovom území, a to dòom vzniku nezrovnalosti.
(4) Ak sa pri preprave liehu v pozastavení dane z iného èlenského tátu na daòové územie zistí nezrovnalos na daòovom území a nie je moné urèi miesto vzniku nezrovnalosti, daòová povinnos vznikne na
daòovom území, a to dòom zistenia nezrovnalosti.
(5) Ak pri preprave liehu v pozastavení dane vznikne
daòová povinnos pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 a daòovým dlníkom je prevádzkovate¾ daòového skladu,
registrovaný odosielate¾ alebo právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò v inom
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èlenskom táte, colný úrad informuje správcu dane
èlenského tátu, v ktorom bola zloená zábezpeka na
daò, o vzniku povinnosti prizna a zaplati daò na daòovom území.
(6) Ak lieh prepravovaný v pozastavení dane z daòového územia na územie iného èlenského tátu nebol
dopravený na miesto urèenia a poèas prepravy liehu
v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalos, daòová povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom
odoslania liehu v pozastavení dane. Ak odosielate¾ (dodávate¾) liehu v lehote do tyroch mesiacov odo dòa
odoslania liehu nepredloí colnému úradu dôkaz
o ukonèení prepravy, podá daòové priznanie a zaplatí
daò spôsobom pod¾a odseku 8; za dôkaz preukazujúci
ukonèenie prepravy sa na úèely tohto zákona povauje
správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo
elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise 34b) (ïalej len správa o vývoze), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ïalej len
písomná správa o vývoze), alebo iný dôkaz preukazujúci ukonèenie prepravy liehu v pozastavení dane alebo
dôkaz o tom, e nezrovnalos nevznikla na daòovom
území.
(7) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
zloila zábezpeku na daò na daòovom území, nebola
preukázate¾ne oboznámená so skutoènosou, e lieh
nebol dopravený na miesto urèenia, je oprávnená do 30
dní odo dòa obdrania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutoènosti preukáza colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) ukonèenie prepravy liehu v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom
èlenskom táte.
(8) Daòový dlník, ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti pod¾a
§ 14 ods. 2, prièom daò vypoèíta pod¾a sadzieb platných v deò vzniku daòovej povinnosti. Daòový dlník,
s výnimkou prevádzkovate¾a daòového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti poda daòové priznanie, vypoèíta daò pod¾a sadzieb dane platných v deò vzniku daòovej povinnosti
a v rovnakej lehote zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak daòový dlník má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(9) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dòa zaèatia
prepravy liehu v pozastavení dane zistí, e k nezrovnalosti pri preprave liehu v pozastavení dane dolo
a) v inom èlenskom táte a v tom èlenskom táte bola
daò zaplatená, colný úrad zaplatenú daò na daòovom území vráti daòovému dlníkovi, ktorý daò zaplatil, a to do 30 dní odo dòa predloenia dokladu
o zaplatení dane v inom èlenskom táte,
b) na daòovom území pri preprave liehu z daòového
skladu na daòovom území do daòového skladu na
daòovom území, ktorá mala za následok vznik daòovej povinnosti, a daò bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daò vráti daòovému dlníkovi, a to do 30 dní
odo dòa predloenia dokladu potvrdzujúceho, e nezrovnalos bola odstránená.
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§ 31
Postup pri preprave liehu
v pozastavení dane pri dovoze
(1) Dovozom liehu sa na úèely tohto zákona rozumie
prepustenie liehu do vo¾ného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa lieh nachádza
v èase prepustenia do vo¾ného obehu.2aa) Na daò a na
správu dane pri dovoze liehu sa vzahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Lieh po prepustení do vo¾ného obehu2aa) je moné
uvies do daòového reimu pozastavenia dane, prièom
sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave liehu v pozastavení dane.
(3) Lieh, ktorý po prepustení do vo¾ného obehu2aa)
uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovate¾ daòového
skladu alebo registrovaný odosielate¾ (ïalej len dovozca) do pozastavenia dane, musí by bezodkladne
umiestnený v daòovom sklade na daòovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovate¾ovi daòového
skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného
èlenského tátu. Dovozca je povinný preukáza sa colnému úradu, ktorý lieh prepúa do vo¾ného obehu,2aa)
povolením na prevádzkovanie daòového skladu alebo
povolením odosiela lieh v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výke zloenej zábezpeky na daò
pripadajúcej na prepravované mnostvo liehu. Zloenie
zábezpeky na daò sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò
pod¾a § 24 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daò na lieh,
ktorý sa má prepravova v pozastavení dane.
(4) Uívate¾ský podnik pri dovoze liehu na úèely oslobodené od dane pod¾a § 7 ods. 1 je povinný preukáza
sa colnému úradu, ktorý lieh prepúa do vo¾ného obehu,2aa) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výke zloenej zábezpeky na daò pripadajúcej na
prepravované mnostvo liehu. Lieh po jeho prevzatí
musí by bezodkladne umiestnený v sklade uívate¾ského podniku.
§ 32
Postup pri preprave liehu
v pozastavení dane pri vývoze
(1) Vývozom liehu sa na úèely tohto zákona rozumie
prepustenie liehu do colného reimu vývoz40a) a jeho
preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na
úèely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava liehu v pozastavení dane ukonèená a lieh opustil
územie únie. Lieh po prepustení do colného reimu
vývoz40a) môe prepravova v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu alebo registrovaný odosielate¾ (ïalej len
vývozca).
(2) Prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze je
moné uskutoèni len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zale
colnému úradu vývozu40b) na daòovom území. Návrh
elektronického dokumentu a aj akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému34a) musí
by podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,34c)
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ak sa vývozca a colný úrad vývozu40b) nedohodnú inak.
Colný úrad vývozu40b) na daòovom území elektronicky
overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak
sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenèný kód a zároveò zale elektronický
dokument s prideleným referenèným kódom vývozcovi
a colnému úradu výstupu40c) na daòovom území. Ak
údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie
sú správne, colný úrad vývozu40b) na daòovom území
o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a
návrhu elektronického dokumentu. Prepravu liehu
v pozastavení dane pri vývoze je moné zaèa a po pridelení referenèného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(3) Vývozca môe zrui elektronický dokument, ak
bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol lieh navrhnutý do colného reimu vývoz,40a) zruené pod¾a osobitného predpisu.40d)
(4) Poèas prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze môe vývozca, ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni
miesto výstupu liehu prostredníctvom elektronického
systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom
predpise.34b)
(5) Colný úrad výstupu40c) na daòovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému34a) elektronické potvrdenie osvedèujúce, e lieh opustil územie
únie (ïalej len potvrdenie o výstupe), ktoré odole colnému úradu vývozu40b) na daòovom území. Colný úrad
vývozu40b) na daòovom území elektronicky overí údaje
uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje,
e preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze bola
ukonèená a lieh opustil územie únie.
(6) Ak je colný úrad vývozu40b) na daòovom území zároveò i colným úradom výstupu40c) na daòovom území,
colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyaduje.
(7) Ak je miesto vývozu v inom èlenskom táte a miesto výstupu je na daòovom území, colný úrad výstupu40c)
na daòovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zale správcovi dane èlenského tátu
vývozu.
(8) Ak je miesto vývozu na daòovom území a miesto
výstupu je v inom èlenskom táte, colný úrad vývozu40b)
na daòovom území zale elektronický dokument colnému úradu výstupu40c) v inom èlenskom táte. Colný
úrad vývozu40b) na daòovom území po obdraní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom
výstupu40c) v inom èlenskom táte, elektronicky overí
údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu
o vývoze, ktorú zale vývozcovi.
(9) Na zloenie zábezpeky na daò na prepravu liehu
v pozastavení dane pri vývoze sa pouijú § 26 ods. 10
a 11 primerane. Zloenú zábezpeku na daò colný úrad
vývozu40b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu40b)
a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 40a a 40d znejú:

40a)
40b
)
40c
)
40d
)

Èl.
Èl.
Èl.
Èl.

161 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
4 bod 4c nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
4 bod 4d nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
66 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení..

39. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 32a
Postup pri preprave liehu
v pozastavení dane pri vývoze
pri nedostupnom elektronickom systéme
(1) Ak je elektronický systém34a) nedostupný pod¾a
§ 29, vývozca je povinný
a) oznámi písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu40b) zaèatie prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia
sa písomné potvrdenie oznámenia nevyaduje,
b) vyhotovi sprievodný dokument pod¾a § 29.
(2) Vývozca môe zaèa prepravu liehu v pozastavení
dane pri vývoze pod¾a odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.40b) Súhlas so zaèatím prepravy liehu
v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad
vývozu40b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyaduje.
(3) Lieh prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze
musí sprevádza sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ïaliu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred zaèatím prepravy zasla písomne, faxom
alebo elektronicky colnému úradu vývozu;40b) v prípade
faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doruèenie nevyaduje.
(4) Ak je poèas prepravy liehu v pozastavení dane pri
vývoze elektronický systém34a) nedostupný pod¾a § 29,
môe vývozca, ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni
miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu
vývozu40b) informácie pod¾a osobitného predpisu34b)
a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný poadované informácie zasla písomne, faxom
alebo elektronicky colnému úradu vývozu;40b) v prípade
faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doruèenie nevyaduje. Po obdraní súhlasu colného úradu vývozu40b) je vývozca povinný vyznaèi na
zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný lieh, nové miesto výstupu.
(5) Ak sa preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze ukonèila so sprievodným dokumentom na daòovom
území, alebo ak je elektronický systém34a) nedostupný
v èase, keï lieh opustil územie únie na daòovom území,
colný úrad výstupu40c) na daòovom území je povinný
vyhotovi potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ïalej
len písomné potvrdenie o výstupe), ktoré musí obsahova rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe pod¾a
§ 32 ods. 5. Colný úrad výstupu40c) na daòovom území
zale písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu
vývozu40b) na daòovom území alebo správcovi dane
èlenského tátu vývozcu, ak nebol lieh prepustený do
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colného reimu vývoz40a) na daòovom území. Písomné
potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, e
lieh opustil územie únie. Colný úrad vývozu40b) na daòovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zale
vývozcovi.
(6) Ak sa elektronický systém34a) sprístupní, vývozca,
colný úrad vývozu40b) a colný úrad výstupu40c) sú povinní bezodkladne postupova pod¾a § 32 ods. 2; rovnako
sú povinní postupova, ak bola preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze ukonèená pri nedostupnom
elektronickom systéme.34a)
(7) Ak nebola colným úradom vývozu40b) vyhotovená
správa o vývoze pod¾a § 32 ods. 5 z iného dôvodu, ako je
nedostupnos elektronického systému,34a) je vývozca
povinný predloi colnému úradu vývozu40b) iný dôkaz
o ukonèení prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahova rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze pod¾a § 32 ods. 5. Ak colný úrad
vývozu40b) na daòovom území uzná iný dôkaz o ukonèení prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze, oznámi
túto skutoènos vývozcovi a ukonèí prepravu liehu
v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.34a).
40. § 33 vrátane nadpisu znie:
§ 33
Preprava liehu mimo pozastavenia dane
na podnikate¾ské úèely
(1) Ak sa lieh uvedený do daòového vo¾ného obehu
v inom èlenskom táte prepraví na daòové územie na
podnikate¾ské úèely, vzniká daòová povinnos na daòovom území, a to dòom prevzatia liehu na daòovom
území; na úèely tohto zákona sa liehom urèeným na
podnikate¾ské úèely rozumie jeho dodanie na iné úèely
ako na súkromné úèely pod¾a § 35 ods. 1. Daòovým dlníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
príjemcom (odberate¾om) liehu.
(2) Príjemca (odberate¾) liehu je povinný pred prevzatím liehu pod¾a odseku 1
a) písomne oznámi colnému úradu svoje identifikaèné
údaje, mnostvo, obchodný názov a prísluný kód
kombinovanej nomenklatúry liehu, ktorý chce odobra a identifikaèné údaje dodávate¾a liehu,
b) zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo odoberaného liehu; na zábezpeku na
daò sa pouije § 24 primerane.
(3) Daòový dlník je povinný pri vzniku daòovej povinnosti poda daòové priznanie colnému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni,
v ktorom mu vznikla daòová povinnos, a v rovnakej lehote zaplati daò. Na daòové priznanie sa pouije § 14
primerane.
(4) Na úhradu dane je moné po dohode s colným
úradom poui zloenú zábezpeku na daò; povinnos
vyrovna prípadné rozdiely z pouitia zábezpeky na daò
tým nie je dotknutá.
(5) Ak pri preprave liehu na podnikate¾ské úèely pod¾a odseku 1 dolo k nenávratnému znièeniu liehu
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v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyej moci,
alebo dolo pri preprave liehu na podnikate¾ské úèely
k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky
liehu súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami poèas prepravy, a ak sú tieto straty liehu alebo nenávratné znièenie liehu na základe úradného zistenia
a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom
dane iného èlenského tátu, daòová povinnos vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu, ktoré bolo
uznané ako strata liehu alebo nenávratné znièenie liehu, nevzniká. Colný úrad na iados vráti zábezpeku na
daò zloenú pod¾a odseku 2 príjemcovi (odberate¾ovi)
liehu vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu,
ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného
èlenského tátu uznané ako strata liehu alebo nenávratné znièenie liehu.
(6) Ak daòová povinnos nevznikne pod¾a odseku 1,
vzniká daòová povinnos dòom prepravenia liehu na
daòové územie, alebo dòom pouitia liehu na daòovom
území, ak nie je známy deò prepravenia liehu na daòové územie. Daòovým dlníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá lieh pri prepravení na daòové
územie má ako prvá v drbe, alebo ktorá lieh ako prvá
pouila. Daòový dlník je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti poda daòové priznanie a zaplati daò pod¾a sadzieb dane platných v deò prepravenia alebo pouitia
liehu, a to
a) colnému úradu, ak má daòový dlník sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(7) Ak sa má lieh uvedený do daòového vo¾ného obehu na daòovom území prepravi do iného èlenského
tátu na podnikate¾ské úèely, musí odosielate¾ (dodávate¾) vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument
a postupova pod¾a § 34.
(8) Odosielate¾ (dodávate¾) liehu je povinný pred
uskutoènením dodávky poda colnému úradu písomné
oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikaèné údaje,
mnostvo, obchodný názov liehu a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry liehu, ktorý chce doda
a identifikaèné údaje príjemcu (odberate¾a) liehu; po
uskutoènení dodávky je moné poda colnému úradu
iados o vrátenie dane pod¾a § 15 ods. 7.
(9) Ak sa lieh uvedený do daòového vo¾ného obehu
na daòovom území prepravuje cez územie iného èlenského tátu na daòové územie, je odosielate¾ (dodávate¾) liehu povinný oznámi colnému úradu údaje pod¾a
odseku 2, vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument a postupova primerane pod¾a § 34.
(10) Lieh uvedený do daòového vo¾ného obehu na daòovom území prepravovaný do iného èlenského tátu
na podnikate¾ské úèely alebo lieh uvedený do daòového
vo¾ného obehu v inom èlenskom táte prepravovaný na
daòové územie na podnikate¾ské úèely, sa povauje za
lieh dodaný na podnikate¾ské úèely dòom prijatia tohto
liehu príjemcom (odberate¾om) liehu, ak sa preprava
uskutoèòuje so zjednodueným sprievodným dokumentom.
(11) Lieh uvedený do daòového vo¾ného obehu na da-
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òovom území alebo na území iného èlenského tátu dodaný na paluby lietadiel alebo lodí uskutoèòujúcich
prepravu na daòové územie alebo na územie iného
èlenského tátu, ktorý nie je ponúkaný na predaj na
daòovom území, sa na úèely tohto zákona nepovauje
za lieh urèený na podnikate¾ské úèely na daòovom území.
(12) Za lieh uvedený do daòového vo¾ného obehu sa
povauje aj veobecne denaturovaný lieh vyrobený na
daòovom území alebo dopravený na daòové územie
z územia iných èlenských tátov. Pri preprave veobecne denaturovaného liehu do iného èlenského tátu na
podnikate¾ské úèely musí odosielate¾ (dodávate¾) vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument a postupova
pod¾a § 34. Na prepravu veobecne denaturovaného
liehu sa zábezpeka na daò nevyaduje.
(13) Ak odberate¾ liehu, ktorým je oprávnený príjemca, chce lieh uvedený do daòového vo¾ného obehu na
daòovom území prepravova na úèely reklamácie dodávate¾ovi reklamovaného liehu, ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu v inom èlenskom táte, môe takýto lieh prepravova len so zjednodueným sprievodným
dokumentom. Na zjednoduenom sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uvies poèet kontrolných známok a ich identifikaèné èísla, ak sa reklamovaný lieh nachádzal v spotrebite¾skom balení a bol
prepravovaný v rámci reklamácie na územie iného
èlenského tátu oznaèený kontrolnou známkou.
Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane pod¾a § 15; potvrdenie správcu dane iného èlenského tátu o vysporiadaní dane v tomto èlenskom táte sa nevyaduje..
41. V § 34 ods. 1 sa slová právnom predpise únie
nahrádzajú slovami osobitnom predpise.
42. V § 35 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: mnostvo
takto prepravovaného liehu je 10 litrov liehu a viac..
43. V § 36 ods. 4 prvej vete sa za slová pri vzniku daòovej povinnosti vkladajú slová vypoèíta daò pod¾a
sadzieb dane platných v deò prevzatia liehu,.
44. § 36 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ak pri dodaní liehu pod¾a odseku 1 dolo k nenávratnému znièeniu liehu v dôsledku nehody, havárie
alebo vplyvom vyej moci, alebo dolo k stratám liehu,
ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu súvisiace
s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami poèas prepravy, a ak sú tieto straty liehu alebo nenávratné znièenie liehu na základe úradného zistenia a potvrdenia
uznané colným úradom alebo správcom dane iného
èlenského tátu, daòová povinnos vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu, ktoré bolo uznané ako
strata liehu alebo nenávratné znièenie liehu, nevzniká.
Colný úrad na iados vráti zábezpeku na daò zloenú
pod¾a odseku 3 odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) liehu vo
výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu, ktoré bolo
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského
tátu uznané ako strata liehu alebo nenávratné znièenie liehu..
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45. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 36a
Nezrovnalosti pri preprave liehu
mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely
alebo pri zásielkovom obchode
(1) Nezrovnalosou pri preprave liehu pod¾a § 33 alebo § 36 sa na úèely tohto zákona rozumejú okolnosti,
v dôsledku ktorých sa preprava liehu alebo èas prepravy liehu uvedeného do daòového vo¾ného obehu neukonèila pod¾a tohto zákona.
(2) Za nezrovnalos pri preprave liehu v daòovom vo¾nom obehu sa na úèely tohto zákona nepovauje, ak
a) bol lieh pri preprave v daòovom vo¾nom obehu nenávratne znièený v dôsledku nehody, havárie alebo
vplyvom vyej moci a ak sú tieto straty na základe
úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného èlenského tátu,
alebo
b) dolo pri preprave liehu v daòovom vo¾nom obehu
k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu poèas prepravy, a ak sú tieto straty uznané
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu.
(3) Ak pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, vznikne nezrovnalos na daòovom území, daòová povinnos
vznikne na daòovom území, a to dòom vzniku nezrovnalosti.
(4) Ak sa pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, zistí nezrovnalos a nie je moné urèi miesto vzniku nezrovnalosti, daòová povinnos vznikne na daòovom území,
a to dòom zistenia nezrovnalosti na daòovom území.
(5) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dòa vzniku
nezrovnalosti pod¾a odseku 4 zistí, e k nezrovnalosti
pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, dolo v inom èlenskom táte a v tom èlenskom táte bola daò zaplatená,
colný úrad daò zaplatenú na daòovom území vráti daòovému dlníkovi do 30 dní odo dòa predloenia dokladu o zaplatení dane v inom èlenskom táte.
(6) Daòovým dlníkom je príjemca (odberate¾) liehu,
ktorý zloil zábezpeku na daò pod¾a § 33 ods. 2
písm. b), alebo odosielate¾ (dodávate¾) liehu, ktorý zloil
zábezpeku na daò pod¾a § 36 ods. 3 písm. c).
(7) Ak sa pri preprave liehu v daòovom vo¾nom obehu
zistí, e nezrovnalos na daòovom území nevznikla, colný úrad zloenú zábezpeku na daò vráti príjemcovi (odberate¾ovi) liehu alebo odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) liehu, ktorý zloil zábezpeku na daò na daòovom území
a preukázal, e nezrovnalos nevznikla na daòovom
území.
(8) Ak pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daòového vo¾ného obehu na daòovom území, vznikne nezrovnalos v inom èlenskom táte alebo sa zistí, e k nezrovnalosti dolo v inom èlenskom táte a v tom
èlenskom táte bola daò zaplatená, colný úrad vráti
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daò z preukázate¾ne zdaneného liehu na daòovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daò zaplatila, a to do 30 dní odo dòa predloenia dokladu o zaplatení dane v inom èlenskom táte.
(9) Ak vznikla daòová povinnos pod¾a odseku 3 alebo odseku 4, je daòový dlník povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti poda daòové priznanie, vypoèíta daò pod¾a
sadzieb dane platných v deò vzniku daòovej povinnosti
a v rovnakej lehote zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak daòový dlník má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(10) Na daòové priznanie sa pouije § 14 primerane..
46. V § 37a ods. 6 a 19 sa slová so sprievodným dokumentom nahrádzajú slovami s elektronickým dokumentom.
47. V § 43 odsek 1 znie:
(1) Registrovaný odosielate¾ je povinný vies evidenciu
a) prijatého liehu,
b) odoslaného liehu v pozastavení dane..
48. V § 44 ods. 17 sa vypúajú slová zruil registráciu daòového splnomocnenca,.
49. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44a
Predaj spotrebite¾ského balenia
v daòovom vo¾nom obehu
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
v rámci podnikate¾skej èinnosti na daòovom území predáva v daòovom vo¾nom obehu lieh uvedený v § 4
ods. 2 písm. a) v spotrebite¾skom balení alebo predáva
v daòovom vo¾nom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2
písm. a) zo spotrebite¾ského balenia, musí ma povolenie na predaj spotrebite¾ského balenia v daòovom vo¾nom obehu (ïalej len povolenie na predaj), ak tento
zákon neustanovuje inak. Za predaj spotrebite¾ského
balenia v rámci podnikate¾skej èinnosti v daòovom vo¾nom obehu sa povauje aj iný výdaj spotrebite¾ského
balenia alebo iný výdaj zo spotrebite¾ského balenia.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú colným
úradom pod¾a § 23, 27, 37 a 37a a evidovanú colným
úradom pod¾a § 10 ods. 13 a na právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na
distribúciu spotrebite¾ského balenia v daòovom vo¾nom obehu iným prevádzkovate¾om ivností42a) (ïalej
len oprávnenie na distribúciu).
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
by drite¾om povolenia na predaj, musí písomne poiada colný úrad o vydanie povolenia na predaj. iados
o vydanie povolenia na predaj musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarne, ak nie je totoná so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
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b) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
c) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a.
(4) Prílohami k iadosti o vydanie povolenia na predaj sú
a) zoznam dodávate¾ov spotrebite¾ského balenia s uvedením ich identifikaèných údajov,
b) výpis z registra trestov iadate¾a alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je iadate¾om fyzická osoba,
a ak je iadate¾om právnická osoba, výpis z registra
trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb,
ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie by
starí ako 30 dní.
(5) iadate¾, ktorý chce by drite¾om povolenia na
predaj, musí spåòa tieto podmienky:
a) má ivnostenské oprávnenie,42a)
b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný
trestný èin hospodársky, trestný èin proti majetku,
alebo iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na
zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú
èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
c) nebolo mu poèas obdobia desiatich rokov odòaté povolenie na predaj, okrem odòatia pod¾a odseku 20
písm. a) tvrtého bodu; to sa vzahuje aj na osobu,
ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so
iadate¾om v priebehu piatich rokov pred podaním
iadosti o vydanie povolenia na predaj,
d) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(6) Colný úrad pridelí èíslo povolenia na predaj a vydá povolenie na predaj do 30 dní odo dòa podania iadosti o vydanie povolenia na predaj, ak k iadosti o vydanie povolenia na predaj iadate¾ priloil prílohy pod¾a
odseku 4 a splnil podmienky pod¾a odseku 5. Ak iadate¾ k iadosti o vydanie povolenia na predaj nepriloil
vetky prílohy pod¾a odseku 4 alebo nesplnil vetky
podmienky pod¾a odseku 5, colný úrad vyzve iadate¾a,
aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá iadate¾ovi povolenie na predaj do 15 dní odo dòa odstránenia nedostatkov. Ak iadate¾ v urèenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad iados o vydanie
povolenia na predaj zamietne a konanie zastaví.
(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný
úrad vydal povolenie na predaj pod¾a odseku 6 (ïalej
len drite¾ povolenia), je povinná
a) predloi na poiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebite¾ského balenia,
b) vies dennú evidenciu spotrebite¾ských balení pod¾a
úètovných dokladov a èiarového kódu EAN v èlenení
pod¾a odseku 15 písm. a), d), e) a f); túto evidenciu je
povinný drite¾ povolenia ma k dispozícii v prevádzkarni,
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c) skladova v prevádzkarni spotrebite¾ské balenie urèené len na predaj v rámci podnikate¾skej èinnosti,
d) oznámi kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a
odsekov 3 a 5 colnému úradu do 15 dní odo dòa ich
vzniku.
(8) Drite¾ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4
ods. 2 písm. a) v spotrebite¾skom balení nakupova,
alebo inak odobera na úèel ïalieho predaja v rámci
podnikate¾skej èinnosti, len od právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na
distribúciu.
(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
by drite¾om oprávnenia na distribúciu, musí písomne
poiada colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu. iados o vydanie oprávnenia na distribúciu musí
obsahova údaje pod¾a odseku 3.
(10) Prílohami k iadosti o vydanie oprávnenia na
distribúciu sú
a) výpis z registra trestov iadate¾a, ak je iadate¾om fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného
zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je iadate¾om právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie by starí ako 30 dní,
b) zoznam dodávate¾ov a odberate¾ov spotrebite¾ského
balenia s uvedením èísiel ich povolení na predaj alebo èísiel ich oprávnení na distribúciu, okrem odberate¾ov, ktorými sú koneèní spotrebitelia.
(11) iadate¾, ktorý chce by drite¾om oprávnenia na
distribúciu, musí spåòa tieto podmienky:
a) má ivnostenské oprávnenie42a) a v rámci podnikania
nakupuje a predáva spotrebite¾ské balenie,
b) skladovacia plocha vetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c) má roèný obrat z predaja spotrebite¾ského balenia
minimálne 100 000 eur,
d) minimálny poèet jeho zamestnancov v stálom pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,18)
f) nemá nedoplatky voèi colnému úradu alebo daòovému úradu,
g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch pod¾a osobitného predpisu,17)
h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný
trestný èin hospodársky, trestný èin proti majetku,
alebo iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na
zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú
èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
i) nebolo mu poèas obdobia desiatich rokov odòaté
oprávnenie na distribúciu okrem odòatia pod¾a odseku 20 písm. b) tvrtého bodu; to sa vzahuje aj na
osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om alebo na osobu, ktorá
bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu piatich rokov pred podaním iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,
j) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
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nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(12) Colný úrad pridelí èíslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dòa
podania iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,
ak k iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu iadate¾ priloil prílohy pod¾a odseku 10 a splnil podmienky pod¾a odseku 11. Ak iadate¾ k iadosti o vydanie
oprávnenia na distribúciu nepriloil vetky prílohy
pod¾a odseku 10 alebo nesplnil vetky podmienky pod¾a odseku 11, colný úrad vyzve iadate¾a, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá iadate¾ovi
oprávnenie na distribúciu do 15 dní odo dòa odstránenia nedostatkov. Ak iadate¾ v urèenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad iados o vydanie oprávnenia
na distribúciu zamietne a konanie zastaví.
(13) Povinnos pod¾a odseku 9 a splnenie podmienok
pod¾a odseku 11 sa nevzahuje na právnickú osobu
alebo fyzickú osobu registrovanú colným úradom pod¾a § 23 a 27 alebo evidovanú colným úradom pod¾a
§ 10 ods. 13. Colný úrad vydá právnickej osobe alebo
fyzickej osobe pod¾a prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej èíslo oprávnenia na distribúciu ku dòu
vydania povolenia na prevádzkovanie daòového skladu, ku dòu vydania povolenia prijíma lieh z iného
èlenského tátu v pozastavení dane alebo ku dòu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebite¾ského balenia.
(14) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu (ïalej len osoba oprávnená na distribúciu), je povinná
a) oznámi kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a
odsekov 3 a 11 colnému úradu do 15 dní odo dòa ich
vzniku,
b) nakupova spotrebite¾ské balenie len od inej osoby
oprávnenej na distribúciu,
c) predloi na poiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebite¾ského
balenia,
d) skladova v prevádzkarni spotrebite¾ské balenie urèené len na predaj v rámci podnikate¾skej èinnosti,
e) vies evidenciu pod¾a odseku 15.
(15) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za
kadú prevádzkareò vies dennú evidenciu spotrebite¾ských balení pod¾a úètovného dokladu a èiarového
kódu EAN, ktorá obsahuje
a) poèet prijatých spotrebite¾ských balení v kusoch,
identifikaèné údaje dodávate¾a spotrebite¾ského balenia a jeho èísla oprávnenia na distribúciu,
b) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch,
identifikaèné údaje osoby oprávnenej na distribúciu
a jej èísla oprávnenia na distribúciu,
c) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch,
identifikaèné údaje drite¾a povolenia na predaj a jeho èísla povolenia na predaj,
d) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch
koneènému spotrebite¾ovi,
e) stav zásob spotrebite¾ských balení v kusoch k poslednému dòu kalendárneho mesiaca,
f) zistené manko alebo prebytok v poète prijatých a vydaných spotrebite¾ských balení a dôvod jeho vzniku.

Strana 3556

Zbierka zákonov è. 474/2009

(16) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo
svojom úètovníctve odlíi predaj spotrebite¾ského balenia na úèely ïalieho predaja inej osobe oprávnenej
na distribúciu od predaja spotrebite¾ského balenia drite¾ovi povolenia a od predaja spotrebite¾ského balenia koneènému spotrebite¾ovi. Ak osoba oprávnená na
distribúciu predáva spotrebite¾ské balenie na úèely
ïalieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu
alebo drite¾ovi povolenia, je povinná uvies na doklade
o predaji spotrebite¾ského balenia
a) identifikaèné údaje dodávate¾a a èíslo jeho oprávnenia na distribúciu,
b) identifikaèné údaje odberate¾a a èíslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberate¾om osoba oprávnená na distribúciu,
c) identifikaèné údaje odberate¾a a èíslo jeho povolenia
na predaj, ak je odberate¾om drite¾ povolenia na
predaj,
d) èiarový kód EAN za kadé spotrebite¾ské balenie; ak
má spotrebite¾ské balenie pridelených viac èiarových kódov EAN, uvedie vetky èiarové kódy EAN,
ktoré boli pridelené.
(17) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná
oznámi údaje pod¾a odseku 15 colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú,
a to na tlaèive, ktorého vzor zverejní colné riadite¾stvo
na svojej internetovej stránke. Zaruèený elektronický
podpis sa nevyaduje. Osoba oprávnená na distribúciu, ktorou je prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca spotrebite¾ského balenia,
je povinná oznámi elektronicky colnému úradu obchodný názov spotrebite¾ského balenia, objem spotrebite¾ského balenia a objemovú koncentráciu liehu
v spotrebite¾skom balení a èiarový kód EAN za kadý
nový druh spotrebite¾ského balenia, ktoré chce uvádza do daòového vo¾ného obehu, a to najneskôr v deò
uvedenia spotrebite¾ského balenia do daòového vo¾ného obehu. Ak má jeden sortiment spotrebite¾ského balenia pridelených viac èiarových kódov EAN, oznámi
osoba oprávnená na distribúciu vetky èiarové kódy
EAN, ktoré boli pridelené.
(18) Èiarový kód EAN spotrebite¾ského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu liehu, údaje o výrobcovi liehu, obchodný názov spotrebite¾ského balenia, objem
spotrebite¾ského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebite¾skom balení. Ak spotrebite¾ské balenie
nemá pridelený èiarový kód EAN, alebo ak èiarový kód
EAN neobsahuje poadované údaje pod¾a prvej vety,
údaje pod¾a odseku 7 písm. b) a odsekov 15 a 17 sa
uvádzajú v èlenení pod¾a krajiny pôvodu, obchodného
názvu spotrebite¾ského balenia, objemu spotrebite¾ského balenia a objemovej koncentrácie liehu v spotrebite¾skom balení.
(19) Povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu zaniká dòom
a) úmrtia fyzickej osoby alebo dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za màtvu, ak nepokraèujú v ivnosti dedièia alebo súdom ustanovený správca dedièstva,
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b) zániku ivnostenského oprávnenia,42b)
c) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu
o vyhlásení konkurzu,
d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí
povolenia na predaj alebo odòatí oprávnenia na distribúciu.
(20) Colný úrad odníme
a) povolenie na predaj, ak drite¾ povolenia
1. prestal spåòa niektorú z podmienok pod¾a odseku 5,
2. nepreukáe pôvod alebo spôsob nadobudnutia
spotrebite¾ského balenia, ktoré sa u neho nachádza alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade
s týmto zákonom,
3. nedodriava povinnosti pod¾a odsekov 7 a 8 a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli
k náprave,
4. poiada o odòatie povolenia na predaj,
b) oprávnenie na distribúciu, ak osoba oprávnená na
distribúciu
1. prestala spåòa niektorú z podmienok pod¾a odseku 11,
2. nepreukáe pôvod alebo spôsob nadobudnutia
spotrebite¾ského balenia, ktoré sa u nej nachádza
alebo ktoré sa u nej nachádzalo, v súlade s týmto
zákonom,
3. nedodriava povinnosti pod¾a odsekov 14 a 17
a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli k náprave,
4. poiada o odòatie oprávnenia na distribúciu.
(21) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, môe preda spotrebite¾ské balenie len s písomným súhlasom colného úradu; ustanovenia § 47 ods. 1
písm. t) a u) sa nepouijú.
(22) Ustanovenia odsekov 1 a 21 sa nevzahujú na
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci
podnikania v daòovom vo¾nom obehu nakupuje a predáva len lieh v spotrebite¾skom balení oslobodený od
dane pod¾a § 7.
(23) Colné riadite¾stvo vedie elektronickú databázu
údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení
na predaj a vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej
sa uvádzajú
a) identifikaèné údaje drite¾a povolenia, adresa jeho
prevádzkarne, ak nie je totoná so sídlom alebo s trvalým pobytom drite¾a povolenia, èíslo povolenia na
predaj,
b) dátum vydania povolenia na predaj a dátum odòatia
povolenia na predaj,
c) identifikaèné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totoná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej
na distribúciu, èíslo oprávnenia na distribúciu,
d) dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum
odòatia oprávnenia na distribúciu.
(24) Colné riadite¾stvo elektronickú databázu údajov
pod¾a odseku 23 zverejòuje na svojej internetovej
stránke..
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50. V § 46 ods. 1 písm. e) sa slová daòových splnomocnencov nahrádzajú slovami registrovaných odosielate¾ov.
51. V § 46 ods. 2 písmeno c) znie:
c) identifikaèné údaje registrovaného odosielate¾a,
jeho registraèné èíslo, dátum pridelenia a dátum
zruenia registraèného èísla,.
52. V § 47 ods. 1 písm. v) sa slová ods. 12 nahrádzajú slovami ods. 7 písm. b) alebo ods. 15.
53. Za § 51g sa vkladajú § 51h a 51j, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
§ 51h
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. marca 2010
(1) Spotrebite¾ské balenie s menovitým objemom
najviac 0,05 litra neoznaèené kontrolnou známkou
pod¾a § 10 ods. 34 písm. g) zákona v znení úèinnom do
28. februára 2010, ktoré bolo uvedené do daòového
vo¾ného obehu do 28. februára 2010, je moné predáva do 30. septembra 2010.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania predáva lieh v spotrebite¾skom balení
s menovitým objemom najviac 0,05 litra pod¾a odseku 1, je povinná najneskôr do 31. marca 2010 oznámi
colnému úradu poèet spotrebite¾ských balení, ktoré
má v drbe k 1. marcu 2010, a to v èlenení pod¾a obchodného názvu spotrebite¾ského balenia, objemu
spotrebite¾ského balenia v litroch a objemovej koncentrácie liehu.
§ 51i
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2010
(1) Odosielate¾ (dodávate¾) liehu pri preprave liehu
v pozastavení dane alebo liehu oslobodeného od dane
pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom území môe postupova
pod¾a § 25 v znení úèinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2) Odosielate¾ (dodávate¾) liehu pri preprave liehu
v pozastavení dane na územie iného èlenského tátu
postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra
2010 pod¾a § 26 v znení úèinnom do 31. marca 2010, ak
sa s colným úradom nedohodne inak.
(3) Ak príjemca (odberate¾) na daòovom území prijme
lieh v pozastavení dane z iného èlenského tátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 pod¾a § 26
v znení úèinnom do 31. marca 2010, ukonèí túto prepravu pod¾a § 26 v znení úèinnom do 31. marca 2010.
(4) Na prepravu liehu pod¾a odsekov 1 a 3 je moné
poui sprievodný dokument vyhotovený pod¾a § 29
v znení úèinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31.
decembra 2010.
(5) Prepravu liehu v pozastavení dane alebo liehu
oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 na daòovom
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území, ktorá zaèala pod¾a § 25 v znení úèinnom do 31.
marca 2010 a nebola ukonèená do 31. decembra 2010,
je moné ukonèi pod¾a § 25 v znení úèinnom do 31.
marca 2010.
(6) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej pod¾a § 28 v znení úèinnom do 31. marca 2010 ako
daòový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla
2010.
(7) Ak má daòový splnomocnenec zásoby liehu,
môe ich doda príjemcovi (odberate¾ovi) do 30. apríla
2010.
(8) Ak daòovému splnomocnencovi vznikne daòová
povinnos do 30. apríla 2010, je povinný poda daòové
priznanie pod¾a § 14 v znení úèinnom do 31. marca
2010 a v rovnakej lehote zaplati daò.
(9) Vývozca liehu pri vývoze liehu v pozastavení
dane môe postupova pod¾a § 32 v znení úèinnom do
31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10) Ak sa vývoz liehu pod¾a odseku 9 zaèal pod¾a
§ 32 v znení úèinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz
nebol ukonèený do 31. decembra 2010, ukonèí sa pod¾a § 32 v znení úèinnom do 31. marca 2010.
§ 51j
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2011
(1) Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie na predaj pod¾a § 44 v znení úèinnom do
31. decembra 2010, povauje sa toto povolenie za povolenie na predaj vydané pod¾a § 44a ods. 7 v znení úèinnom od 1. januára 2011. Uvedené sa nevzahuje na
právnickú osobu alebo fyzickú osobu pod¾a odseku 8,
ktorej bolo colným úradom vydané oprávnenie na distribúciu.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má vydané povolenie na predaj pod¾a § 44 v znení úèinnom do
31. decembra 2010, je povinná k 31. decembru 2010
vykona inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom48) a najneskôr do 25. januára 2011
oznámi colnému úradu zistený stav zásob liehu v èlenení pod¾a obchodného názvu, èiarového kódu EAN
spotrebite¾ského balenia, objemu spotrebite¾ského balenia a objemovej koncentrácie v spotrebite¾skom balení.
(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba poiadala
colný úrad o vydanie povolenia na predaj pod¾a § 44
v znení úèinnom do 31. decembra 2010 a v tejto lehote
colný úrad povolenie na predaj nevydal, konanie o vydaní povolenia na predaj colný úrad ukonèí pod¾a § 44
v znení úèinnom do 31. decembra 2010.
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
by drite¾om oprávnenia na distribúciu, s výnimkou
právnickej osoby alebo fyzickej osoby pod¾a odseku 8,
musí písomne poiada colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu najneskôr do 15. októbra 2010. iados o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahova
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a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarne, ak nie je totoná so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
c) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a.
(5) Prílohami k iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú
a) výpis z registra trestov iadate¾a, ak je iadate¾om fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného
zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je iadate¾om právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie by starí ako 30 dní,
b) zoznam dodávate¾ov a odberate¾ov spotrebite¾ského
balenia s uvedením ich identifikaèných údajov, okrem odberate¾ov, ktorými sú koneèní spotrebitelia.
(6) iadate¾, ktorý chce by drite¾om oprávnenia na
distribúciu, musí spåòa tieto podmienky:
a) má ivnostenské oprávnenie42a) a v rámci podnikania
nakupuje a predáva spotrebite¾ské balenie,
b) skladovacia plocha vetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c) má roèný obrat z predaja spotrebite¾ského balenia
minimálne 100 000 eur,
d) minimálny poèet jeho zamestnancov v stálom pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,18)
f) nemá nedoplatky voèi colnému úradu a daòovému
úradu,
g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch pod¾a osobitného predpisu,17)
h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný
trestný èin hospodársky, trestný èin proti majetku,
alebo iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzahuje aj na
zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú
èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
i) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(7) Colný úrad pridelí èíslo oprávnenia na distribúciu
a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dòa podania iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu, ak
k iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu iadate¾
priloil prílohy pod¾a odseku 5 a splnil podmienky pod¾a odseku 6. Ak iadate¾ k iadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu nepredloil vetky prílohy pod¾a odseku 5 alebo nesplnil vetky podmienky pod¾a odseku
6, colný úrad vyzve iadate¾a, aby nedostatky v lehote
do 15 dní odstránil a vydá iadate¾ovi oprávnenie na
distribúciu do 15 dní odo dòa odstránenia nedostatkov. Ak iadate¾ o vydanie oprávnenia na distribúciu
v urèenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad iados o vydanie oprávnenia na distribúciu zamietne
a konanie zastaví.
(8) Colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej
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osobe registrovanej pod¾a § 23 alebo § 27 alebo evidovanej pod¾a § 10 ods. 13 v znení úèinnom do 31. decembra
2010 oprávnenie na distribúciu a pridelí èíslo oprávnenia na distribúciu najneskôr do 30. októbra 2010; splnenie podmienok pod¾a odseku 6 sa nevyaduje.
(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná
pod¾a § 23 alebo § 27 alebo evidovaná pod¾a § 10 ods. 13
v znení úèinnom do 31. decembra 2010 je povinná
oznámi elektronicky colnému úradu obchodný názov
spotrebite¾ského balenia, objem spotrebite¾ského balenia, objemovú koncentráciu liehu v spotrebite¾skom
balení a èiarový kód EAN za kadý druh spotrebite¾ského balenia, ktoré vyrába, prijíma z iného èlenského tátu alebo dováa z tretieho tátu najneskôr do 31. decembra 2010..
54. V celom texte zákona s výnimkou § 51 a 51f sa vypúajú vo vetkých tvaroch slová daòový splnomocnenec, slová v spojení a daòový splnomocnenec
a slová v spojení alebo daòovým splnomocnencom.
55. V prílohe è. 1 prvý bod znie:
1. Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra
2008 o veobecnom systéme spotrebných daní
a o zruení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9,
14. 1. 2009)..
56. Prílohy è. 3, 4 a 5 sa vypúajú.
Èl. II
Zákon è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na
trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z., zákona
è. 105/2004 Z. z., zákona è. 556/2004 Z. z. a zákona
è. 279/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Ministerstvo vedie databázu údajov, ktorá obsahuje
a) register vydaných povolení,
b) register povolení, ktoré zanikli,
c) register povolení, ktoré boli ministerstvom odòaté.
(7) Databáza údajov v registroch pod¾a odseku 6 obsahuje najmä tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt výrobcu a jeho daòové identifikaèné èíslo,
typ liehovarníckeho závodu pod¾a § 2 ods. 3, sídlo
liehovarníckeho závodu a dátum vydania povolenia,
b) obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorej povolenie zaniklo, jej daòové identifikaèné
èíslo, dátum a dôvod zániku povolenia,
c) obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorej bolo povolenie odòaté, jej daòové identifikaèné èíslo, dátum a dôvod odòatia povolenia..
2. § 4 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ministerstvo zverejòuje na svojej internetovej
stránke registre pod¾a odseku 6, ktorých obsahom sú
údaje pod¾a odseku 7..
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Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona 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., ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 556/2004 Z. z., zákonom è. 632/2004 Z. z., zákonom è. 633/2004 Z. z.,
zákonom è. 68/2005 Z. z., zákonom è. 533/2005
Z. z., zákonom è. 278/2006 Z. z., zákonom è. 283/2007
Z. z., zákonom è. 279/2008 Z. z., zákonom è. 378/2008
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Z. z., zákonom è. 465/2008 Z. z., zákonom è. 52/2009
Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2010 s výnimkou èl. I bodov 1 a 6, bodov 8 a 14, bodov 16 a 27,
bodov 29 a 48, bodov 50 a 51, § 51i v bode 53 a bodov
54 a 56, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. apríla 2010, èl.
I § 51j v bode 53, ktorý nadobúda úèinnos 1. októbra
2010, a èl. I bodov 49 a 52, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2011. Ustanovenie § 44 stráca úèinnos 31.
decembra 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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475
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 630/2004
Z. z., zákona è. 218/2006 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z. a zákona è. 465/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová Francúzskej republiky vkladá èiarka a slová územia Alánd a za slová Normanských ostrovov sa vkladajú slová a okrem
území uvedených v osobitnom predpise1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Èl. 299 ods. 4 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva
(Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení..

2. V § 2 ods. 1 písm. g) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pozastavenie
dane sa nevzahuje na pivo, ktoré bolo prepustené do
colného reimu s podmieneèným oslobodením od cla,1b)
ako aj doèasné uskladnenie alebo umiestnenie piva
v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Èl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92
z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES
L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení..

3. V § 2 ods. 1 sa písmeno i) dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. akéko¾vek nakladanie s pivom mimo pozastavenia dane, ktoré nebolo preukázate¾ne zdanené
a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
s pivom nakladá alebo nakladala, preukáza v súlade s týmto zákonom, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s pivom ako s vlastným,.
4. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) registrovaným odosielate¾om právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovate¾om daòového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosiela pivo v pozastavení dane po prepustení do vo¾ného obehu,2a) prièom
pivo v pozastavení dane nesmie prijíma ani skladova..

Spojeného krá¾ovstva Ve¾kej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa povaujú za obchody
uskutoènené s Cyperskou republikou.
6. V § 8 ods. 2 písmeno g) znie:
g) prepravené na daòové územie z iných èlenských tátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 32a
ods. 2 alebo prepravené na daòové územie z iných
èlenských tátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ïalej len medzinárodná zmluva);10) preprava piva v pozastavení dane sa
uskutoèní pod¾a § 21 ods. 11,.
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Napríklad Obèiansky zákonník, § 14a 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, § 64 a 66, 68, 69, 75 a 77 zákona è. 199/2004
Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, Trestný zákon..

8. V § 9 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 2 písm. a) a § 22
ods. 2 písm. a) sa slová výpis z obchodného registra
alebo zo ivnostenského registra nie starí ako 30 dní
alebo jeho osvedèená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako 30 dní
alebo jeho osvedèená kópia, nahrádzajú slovami doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí
ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je iadate¾om
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo
alebo trvalý pobyt na daòovom území,.
9. V § 10 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová alebo daòovým splnomocnencom.
10. V § 10 ods. 1 písm. h), § 11 ods. 1 písm. h) a § 33
ods. 2 písm. b) sa slová colného reimu vo¾ný obeh
nahrádzajú slovami vo¾ného obehu2a).

2a) Èl. 79 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení..

11. V § 10 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) prijatia piva osobou uvedenou v § 32a ods. 2 alebo
ozbrojenými silami iných tátov, ktoré sú stranami
Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy,10) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane pod¾a § 8 ods. 2
písm. g)..

5. V § 2 ods. 2 sa za slovami Severného Írska slovo
a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a obchody uskutoènené s výsostnými územiami

12. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) ktorá je uvedená v § 32a ods. 2 alebo ozbrojené sily
iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:
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zmluvy a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali pivo na
pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy,10) ak na takéto prijatie nenadväzuje
oslobodenie od dane pod¾a § 8 ods. 2 písm. g)..
13. V § 13 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3 a 8.
14. V § 13 ods. 3 sa za slová v banke vkladá èiarka
a slová zahraniènej banke so sídlom v inom èlenskom
táte.
15. V § 13 odsek 6 znie:
(6) Vrátenie dane je moné uplatni na colnom úrade a po skonèení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené vetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr vak do troch rokov od konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom monos na uplatnenie vrátenia dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nie je
moné daò vráti..
16. V § 13 ods. 7 úvodnej vete sa èíslo 6 nahrádza
èíslom 5.
17. Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 17 znejú:

15) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov.
17
) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
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..

18. V § 18 ods. 4 písmeno f) znie:
f) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia..
19. V § 18 ods. 7 písm. c) sa slová ak bolo potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie nahrádzajú slovami dòom, keï bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená retrukturalizácia.
20. V § 18 sa odsek 7 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) dòom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom zruenia ivnostenského
oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi,17a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala iados pod¾a písmena a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 58 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 8a zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

21. § 20 a 21 vrátane nadpisov znejú:
§ 20
Postup pri preprave piva v pozastavení dane
a piva oslobodeného od dane na daòovom území
(1) Pivo v pozastavení dane je moné prepravova na
daòovom území len
a) z daòového skladu do iného daòového skladu,
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b) z miesta dovozu (§ 26) do daòového skladu,
c) z daòového skladu do miesta výstupu (§ 27),
d) z miesta dovozu (§ 26), ak pivo odosiela registrovaný
odosielate¾ do miesta výstupu (§ 27),
e) do daòového skladu, ak sa prepravuje pivo, ktorého
vlastníkom sa stal tát pod¾a osobitného predpisu.7)
(2) Pivo oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 je moné
prepravova na daòovom území len
a) z daòového skladu do uívate¾ského podniku,
b) z miesta dovozu (§ 26) do miesta uskladnenia piva
v uívate¾skom podniku pri dovoze, ktorý uskutoèòuje uívate¾ský podnik,
c) z uívate¾ského podniku do iného uívate¾ského
podniku, ak ide o ukonèenie èinnosti uívate¾ského
podniku pod¾a § 9 ods. 13,
d) medzi prevádzkaròami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je uívate¾ským podnikom.
(3) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch, ak
nie je ohrozená vymoite¾nos dane alebo vybratie dane, povoli na iados právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá chce prepravova na daòovom území pivo
v pozastavení dane alebo oslobodené od dane pod¾a § 8
ods. 1, aj iný spôsob prepravy piva, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4) Prepravu piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom území je
moné uskutoèni len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného
prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ïalej len
elektronický dokument), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického
systému18a) musí by podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,18c) ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo
príjemca (odberate¾) s colným úradom nedohodnú
inak.
(5) Pred zaèatím prepravy piva v pozastavení dane
alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom území odosielate¾ (dodávate¾) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zale colnému úradu
odosielate¾a (dodávate¾a). Colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu
elektronického
dokumentu
administratívny
referenèný kód (ïalej len referenèný kód) a zároveò
zale elektronický dokument s prideleným referenèným kódom odosielate¾ovi (dodávate¾ovi), príjemcovi
(odberate¾ovi) a colnému úradu príjemcu (odberate¾a).
Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu
nie sú správne, colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a
návrhu elektronického dokumentu. Prepravu piva
v pozastavení dane alebo piva oslobodeného od dane
pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom území je moné zaèa a po
pridelení referenèného kódu. Pivo prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane pod¾a § 8
ods. 1 na daòovom území musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(6) Odosielate¾ (dodávate¾) môe zrui elektronický
dokument, ak sa nezaèala preprava piva v pozastavení
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dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 na
daòovom území; preprava piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom
území sa zaèína, keï pivo v pozastavení dane alebo
oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 opustí daòový
sklad odosielate¾a (dodávate¾a) alebo uívate¾ský podnik odosielate¾a (dodávate¾a), alebo je prepustené do
vo¾ného obehu.2a)
(7) Poèas prepravy piva v pozastavení dane alebo
oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom
území môe odosielate¾ (dodávate¾), ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto prijatia piva v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 alebo
zmeni príjemcu (odberate¾a) prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.18b)
(8) Príjemca (odberate¾) piva prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8
ods. 1 na daòovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dòa ukonèenia prepravy tohto
piva predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a)
elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ïalej len správa o prijatí). Preprava piva v pozastavení dane alebo
oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom
území sa povauje za ukonèenú dòom prijatia piva príjemcom (odberate¾om). Colný úrad príjemcu (odberate¾a) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú
tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberate¾ovi)
zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný
úrad príjemcu (odberate¾a) po jej zaevidovaní bezodkladne zale odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) a colnému
úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Ak údaje uvedené
v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu
(odberate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje
odosielate¾a správy o prijatí.
(9) Pivo, ktoré bolo prepravované v pozastavení
dane alebo oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom území, musí by po prevzatí bezodkladne
umiestnené v sklade príjemcu (odberate¾a).
(10) Ak colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je súèasne aj colným úradom príjemcu (odberate¾a), colný úrad
odole elektronický dokument s prideleným referenèným kódom príjemcovi (odberate¾ovi) a zaevidovanú
správu o prijatí odole odosielate¾ovi (dodávate¾ovi).
(11) Na pivo, ktoré sa má prepravova v pozastavení
dane alebo oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom území, musí by vdy zloená zábezpeka na daò.
Zábezpeka na daò sa zloí najmenej vo výke dane pripadajúcej na mnostvo prepravovaného piva. Zloenie
zábezpeky na daò na pivo, ktoré sa má prepravova
v pozastavení dane, sa nevyaduje, ak zábezpeka na
daò pod¾a § 19 ods. 1 je zloená v takej výke, e pokrýva zábezpeku na daò na pivo, ktoré sa má prepravova
v pozastavení dane. Zloenú zábezpeku na daò colný
úrad odosielate¾a (dodávate¾a) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný
úrad odosielate¾a (dodávate¾a) a právnická osoba alebo
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fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
(12) Na prepravu piva na daòovom území
a) v pozastavení dane zloí zábezpeku na daò
1. prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je
1a. odosielate¾om (dodávate¾om) na daòovom
území,
1b. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daòové
územie,
1c. odosielate¾om (vývozcom) pri vývoze z daòového územia,
1d. príjemcom piva, ktorého vlastníkom sa stal
tát pod¾a osobitného predpisu,7)
1e. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území,
ak pivo prepravované v pozastavení dane pod¾a odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území
namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) na daòovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad
s dohodou súhlasil,
2. registrovaný odosielate¾, alebo
3. dopravca alebo príjemca (odberate¾) na daòovom
území namiesto odosielate¾a (dodávate¾a), ak sa
tak dohodli a colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
s dohodou súhlasil,
b) oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 zloí zábezpeku na daò uívate¾ský podnik, ktorý je
1. odberate¾om na daòovom území alebo
2. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daòové územie.
§ 21
Postup pri preprave piva
v pozastavení dane na území únie
(1) Pivo v pozastavení dane je moné prepravova na
území únie len
a) z daòového skladu na daòovom území alebo z miesta
dovozu (§ 26), ak pivo odosiela registrovaný odosielate¾ na daòovom území do daòového skladu, alebo
oprávnenému príjemcovi v inom èlenskom táte,
alebo slovenskému zástupcovi pod¾a § 32a ods. 15,
alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich
civilným zamestnancom, na pouitie v súvislosti
s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy10) na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy,
b) z daòového skladu na daòovom území alebo z miesta
dovozu (§ 26), ak pivo odosiela registrovaný odosielate¾ na daòovom území do daòového skladu na daòovom území cez územie iného èlenského tátu,
c) z daòového skladu v inom èlenskom táte alebo od
registrovaného odosielate¾a v inom èlenskom táte
do daòového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi
na daòovom území,
d) z daòového skladu v inom èlenskom táte alebo od
registrovaného odosielate¾a v inom èlenskom táte
do daòového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi
v inom èlenskom táte cez daòové územie,
e) v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho tátu.
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(2) Prepravu piva v pozastavení dane na území únie
je moné uskutoèni len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh
elektronického dokumentu a aj akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému18a) musí
by podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,18c)
ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾)
s colným úradom nedohodnú inak.
(3) Pred zaèatím prepravy piva v pozastavení dane
z daòového územia na územie únie vyhotoví odosielate¾
(dodávate¾) návrh elektronického dokumentu, ktorý
zale colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Colný
úrad odosielate¾a (dodávate¾a) elektronicky overí údaje
v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje
správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu
referenèný kód a zároveò zale elektronický dokument
s prideleným referenèným kódom odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) a správcovi dane èlenského tátu príjemcu
(odberate¾a). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielate¾a
(dodávate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje
odosielate¾a návrhu elektronického dokumentu. Ak sa
pivo prepravuje v pozastavení dane pod¾a odseku 1
písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente
sú správne, colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) zale
elektronický dokument príjemcovi (odberate¾ovi) piva
a colnému úradu príjemcu (odberate¾a). Prepravu piva
v pozastavení dane na území únie je moné zaèa a po
pridelení referenèného kódu. Pivo prepravované v pozastavení dane na území únie musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(4) Ak sa pivo prepravuje v pozastavení dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu
(odberate¾a) je povinný elektronický dokument zaslaný
správcom dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a) zasla príjemcovi (odberate¾ovi).
(5) Odosielate¾ (dodávate¾) môe zrui elektronický
dokument, ak sa nezaèala preprava piva v pozastavení
dane na území únie; preprava piva v pozastavení dane
na území únie sa zaèína, keï pivo opustí daòový sklad
odosielate¾a (dodávate¾a) alebo je prepustené do vo¾ného obehu.2a)
(6) Poèas prepravy piva v pozastavení dane na území
únie môe prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý zloil zábezpeku na daò, alebo registrovaný odosielate¾ na
daòovom území, ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni
miesto prijatia piva v pozastavení dane alebo zmeni
príjemcu (odberate¾a), s výnimkou príjemcu (odberate¾a), ktorým je slovenský zástupca pod¾a § 32a ods. 15
alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní
zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.18b)
(7) Ak sa pivo prepravuje v pozastavení dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. c), príjemca (odberate¾)
piva prepravovaného v pozastavení dane je povinný
najneskôr do piatich pracovných dní od ukonèenia prepravy piva v pozastavení dane predloi colnému úradu
príjemcu (odberate¾a) správu o prijatí. Preprava piva
v pozastavení dane na území únie sa povauje za ukonèenú dòom prijatia piva príjemcom (odberate¾om). Col-
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ný úrad príjemcu (odberate¾a) elektronicky overí údaje
v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberate¾ovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberate¾a) zale bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane èlenského
tátu odosielate¾a (dodávate¾a). Ak údaje uvedené
v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu
(odberate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje
odosielate¾a správy o prijatí.
(8) Ak sa pivo prepravuje v pozastavení dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. a), colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je povinný správu o prijatí zaslanú
správcom dane èlenského tátu príjemcu (odberate¾a)
zasla odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) na daòovom území.
(9) Pivo, ktoré bolo prepravované v pozastavení
dane na území únie, musí by po prevzatí bezodkladne
umiestnené v sklade príjemcu (odberate¾a).
(10) Na pivo, ktoré sa má prepravova v pozastavení
dane na území únie, musí by vdy zloená zábezpeka
na daò s výnimkou prepravy piva slovenskému zástupcovi pod¾a § 32a ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy10) na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daò zloí odosielate¾
(dodávate¾) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo
prepravovaného piva. Zloenie zábezpeky na daò na
pivo, ktoré sa má prepravova v pozastavení dane, sa
nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 19 ods. 1 je
zloená v takej výke, e pokrýva zábezpeku na daò na
pivo, ktoré sa má prepravova v pozastavení dane. Zábezpeka na daò zloená v inom èlenskom táte je platná na daòovom území. Colný úrad na iados odosielate¾a (dodávate¾a) povolí, aby namiesto odosielate¾a
(dodávate¾a) zloil zábezpeku na daò dopravca alebo
príjemca (odberate¾), ak sa tak odosielate¾ (dodávate¾)
a dopravca alebo príjemca (odberate¾) dohodli. Zloenú
zábezpeku na daò colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní
správy o prijatí zaslanej správcom dane èlenského tátu príjemcu (odberate¾a), ak sa colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) a právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
(11) Preprava piva v pozastavení dane z územia únie
osobám uvedeným v § 32a ods. 2 alebo z daòového územia osobám uvedeným v § 32a ods. 15 sa uskutoèòuje
s elektronickým dokumentom a s osvedèením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným pod¾a vzoru
a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise11) (ïalej len osvedèenie o oslobodení). Preprava piva v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných
èlenských tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy a ich civilným zamestnancom, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy10) alebo z daòového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na pouitie
v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy10)
na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy, sa uskutoèòuje s osvedèením o oslobodení. Po
ukonèení prepravy piva v pozastavení dane osoby uve-
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dené v § 32a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí piva
Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí,
prièom postupuje primerane pod¾a osobitného predpisu;18b) Colný úrad Bratislava zale správu o prijatí
správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18a a 18c znejú:

18a) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy
a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162,
1. 7. 2003).
18b
) Nariadenie Komisie (ES) è. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým
sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokia¾ ide
o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani v reime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197,
29. 7. 2009).
18c
) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

22. V § 22 ods. 1 písm. f) sa za slová v hektolitroch
vkladajú slová a predpokladaný èas prijatia celého
mnostva piva.
23. V § 22 odsek 5 znie:
(5) Colný úrad pred vydaním povolenia prija pivo
z iného èlenského tátu v pozastavení dane preverí
u iadate¾a, ktorý chce príleitostne prija pivo z iného
èlenského tátu v pozastavení dane, skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a v prílohách k iadosti. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prija pivo z iného èlenského tátu v pozastavení
dane najneskôr nasledujúci pracovný deò po dni, keï
iadate¾ zloil zábezpeku na daò a urèí lehotu na prijatie celého mnostva piva, ktorá nesmie by dlhia ako
30 kalendárnych dní odo dòa vydania povolenia prija
pivo z iného èlenského tátu v pozastavení dane. iadate¾ zloí zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo piva, 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..
24. V § 22 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Povolenie prija pivo z iného èlenského tátu v pozastavení
dane zaniká dòom uplynutia lehoty pod¾a odseku 5..
25. § 23 a 27 vrátane nadpisov znejú:
§ 23
Registrovaný odosielate¾
(1) Registrovaným odosielate¾om na daòovom území
je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosiela pivo v pozastavení dane po jeho prepustení do vo¾ného obehu.2a) Registrovaným odosielate¾om
je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného èlenského tátu oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu odosiela pivo po jeho
prepustení do vo¾ného obehu2a) v pozastavení dane.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce by registrovaným odosielate¾om na daòovom území, musí
písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie
povolenia odosiela pivo v pozastavení dane.
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(2) iados o registráciu a vydanie povolenia odosiela pivo v pozastavení dane musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
d) obchodný názov piva a prísluný kód kombinovanej
nomenklatúry,
e) údaj o predpokladanom roènom objeme piva odosielaného v pozastavení dane v hektolitroch,
f) zoznam èlenských tátov, do ktorých bude iadate¾
odosiela pivo v pozastavení dane.
(3) Prílohou k iadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho
osvedèená kópia, ak je iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt
na daòovom území.
(4) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,15)
b) zloil zábezpeku na daò pod¾a § 22 ods. 4,
c) colný úrad ani daòový úrad nemá voèi iadate¾ovi ku
dòu podania iadosti poh¾adávky po lehote splatnosti,
d) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
pod¾a osobitných predpisov,17)
e) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu
a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi riadiacich alebo
kontrolných orgánov iadate¾a,
f) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) iadate¾ je povinný na iados colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti a v prílohe k iadosti.
(6) Na registráciu, vydanie povolenia odosiela pivo
v pozastavení dane, zábezpeku na daò, zmenu údajov
a na odòatie a zánik povolenia odosiela pivo v pozastavení dane sa pouije § 22 primerane.
§ 24
Postup pri preprave piva v pozastavení dane
a oslobodeného od dane pri nedostupnom
elektronickom systéme
(1) Na úèely tohto zákona sa elektronický systém18a)
povauje za nedostupný, ak je elektronický systém18a)
nedostupný u správcu dane a nie je moné vypracova,
odosla alebo prija elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2) Ak je elektronický systém18a) nedostupný, odosielate¾ (dodávate¾) je povinný
a) oznámi písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) zaèatie prepravy piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1; v prípade
telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyaduje,
b) vyhotovi sprievodný administratívny dokument
v písomnej forme (ïalej len sprievodný dokument),
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ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 20 ods. 4 alebo § 21 ods. 2.

odosielate¾a (dodávate¾a) je povinný kópiu písomnej
správy o prijatí zasla odosielate¾ovi (dodávate¾ovi).

(3) Ak je elektronický systém18a) nedostupný, môe
odosielate¾ (dodávate¾) zaèa prepravu piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1
len so súhlasom colného úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Súhlas so zaèatím prepravy piva v pozastavení dane
alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 oznamuje
colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyaduje.

(7) Ak sa elektronický systém18a) sprístupní, colný
úrad, odosielate¾ (dodávate¾) a príjemca (odberate¾) sú
povinní bezodkladne postupova pod¾a § 20 alebo § 21;
rovnako sú povinní postupova, ak bola preprava tohto
piva ukonèená pri nedostupnom elektronickom systéme.18a)

(4) Pivo prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 musí sprevádza sprievodný dokument vyhotovený odosielate¾om (dodávate¾om). Odosielate¾ (dodávate¾) si ponechá kópiu
sprievodného dokumentu a ïaliu kópiu sprievodného
dokumentu je povinný pred zaèatím prepravy piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8
ods. 1 zasla písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného
dokumentu sa jeho písomné doruèenie nevyaduje.
(5) Ak je poèas prepravy piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 elektronický
systém18a) nedostupný, môe odosielate¾ (dodávate¾),
ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto prijatia
piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane
pod¾a § 8 ods. 1 alebo zmeni príjemcu (odberate¾a)
s výnimkou príjemcu (odberate¾a), ktorým je slovenský
zástupca pod¾a § 32a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak
oznámil colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) informácie pod¾a osobitného predpisu18b) a tento colný
úrad so zmenou súhlasil. Odosielate¾ (dodávate¾) je povinný poadované informácie zasla písomne, faxom
alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doruèenie nevyaduje. Po obdraní súhlasu colného úradu odosielate¾a (dodávate¾a)
je odosielate¾ (dodávate¾) povinný vyznaèi na zadnej
strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované pivo, nové miesto prijatia piva v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 alebo
nového príjemcu (odberate¾a).
(6) Ak sa preprava piva v pozastavení dane alebo
oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 ukonèila so
sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický
systém18a) nedostupný v èase prijatia piva v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1, príjemca (odberate¾) je povinný vyhotovi správu o prijatí
v písomnej forme (ïalej len písomná správa o prijatí),
ktorá musí obsahova rovnaké údaje ako správa o prijatí pod¾a § 20 ods. 8 alebo § 21 ods. 7. Písomná správa
o prijatí je potvrdením o ukonèení prepravy piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8
ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme.18a) Príjemca (odberate¾) je povinný túto písomnú správu o prijatí predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a),
ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému
úradu odosielate¾a (dodávate¾a) alebo správcovi dane
èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a). Colný úrad

(8) Ak nebola príjemcom (odberate¾om) vyhotovená
správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného
dôvodu, ako je nedostupnos elektronického systému,18a)
je príjemca (odberate¾) povinný predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a) iný dôkaz o ukonèení prepravy piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane
pod¾a § 8 ods. 1, ktorý musí obsahova rovnaké náleitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí pod¾a § 20 ods. 8
alebo § 21 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberate¾a)
uzná iný dôkaz o ukonèení prepravy piva v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1,
oznámi túto skutoènos colnému úradu odosielate¾a
(dodávate¾a) alebo správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a) a ukonèí prepravu piva v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane pod¾a § 8
ods. 1 prostredníctvom elektronického systému.18a)
(9) Pri nedostupnom elektronickom systéme18a) nie je
dotknutá povinnos zloi zábezpeku na daò pod¾a tohto zákona.
§ 25
Nezrovnalosti pri preprave piva
v pozastavení dane
(1) Nezrovnalosou pri preprave piva v pozastavení
dane sa na úèely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava piva alebo èas prepravy piva v pozastavení dane neukonèila pod¾a tohto
zákona.
(2) Za nezrovnalos pri preprave piva v pozastavení
dane sa na úèely tohto zákona nepovauje, ak
a) bolo pivo pri preprave v pozastavení dane nenávratne znièené v dôsledku nehody, havárie, nepredvídate¾ných okolností alebo vplyvom vyej moci a ak sú
tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane
iného èlenského tátu, alebo
b) dolo pri preprave piva v pozastavení dane k stratám
piva, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky piva súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami
poèas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným
úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu.
(3) Ak pri preprave piva v pozastavení dane vznikne
nezrovnalos na daòovom území, daòová povinnos
vznikne na daòovom území, a to dòom vzniku nezrovnalosti.
(4) Ak sa pri preprave piva v pozastavení dane z iného
èlenského tátu na daòové územie zistí nezrovnalos
na daòovom území a nie je moné urèi miesto vzniku
nezrovnalosti, daòová povinnos vznikne na daòovom
území, a to dòom zistenia nezrovnalosti.
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(5) Ak pri preprave piva v pozastavení dane vznikne
daòová povinnos pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 a daòovým dlníkom je prevádzkovate¾ daòového skladu,
registrovaný odosielate¾ alebo právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò v inom
èlenskom táte, colný úrad informuje správcu dane
èlenského tátu, v ktorom bolo zloená zábezpeka na
daò, o vzniku povinnosti prizna a zaplati daò na daòovom území.
(6) Ak pivo prepravované v pozastavení dane z daòového územia na územie iného èlenského tátu nebolo
dopravené na miesto urèenia a poèas prepravy piva
v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalos, daòová povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom
odoslania piva v pozastavení dane. Ak odosielate¾ (dodávate¾) piva v lehote do tyroch mesiacov odo dòa odoslania piva nepredloí colnému úradu dôkaz o ukonèení prepravy, podá daòové priznanie a zaplatí daò
spôsobom pod¾a odseku 8; za dôkaz preukazujúci
ukonèenie prepravy sa na úèely tohto zákona povauje
správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo
elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ïalej len správa o vývoze), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ïalej len
písomná správa o vývoze), alebo iný dôkaz preukazujúci ukonèenie prepravy piva v pozastavení dane alebo
dôkaz o tom, e nezrovnalos nevznikla na daòovom
území.
(7) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
zloila zábezpeku na daò na daòovom území, nebola
preukázate¾ne oboznámená so skutoènosou, e pivo
nebolo dopravené na miesto urèenia, je oprávnená do
30 dní odo dòa obdrania oznámenia colného úradu
o zistení tejto skutoènosti preukáza colnému úradu
odosielate¾a (dodávate¾a) ukonèenie prepravy piva
v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom
èlenskom táte.
(8) Daòový dlník, ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti pod¾a
§ 12 ods. 2, prièom daò vypoèíta pod¾a sadzieb platných v deò vzniku daòovej povinnosti. Daòový dlník,
s výnimkou prevádzkovate¾a daòového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti poda daòové priznanie, vypoèíta daò pod¾a sadzieb dane platných v deò vzniku daòovej povinnosti
a v rovnakej lehote zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak daòový dlník má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(9) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dòa zaèatia
prepravy piva v pozastavení dane zistí, e k nezrovnalosti pri preprave piva v pozastavení dane dolo
a) v inom èlenskom táte a v tom èlenskom táte bola
daò zaplatená, colný úrad zaplatenú daò na daòovom území vráti daòovému dlníkovi, ktorý daò zaplatil, a to do 30 dní odo dòa predloenia dokladu
o zaplatení dane v inom èlenskom táte,
b) na daòovom území pri preprave piva z daòového
skladu na daòovom území do daòového skladu na
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daòovom území, ktorá mala za následok vznik daòovej povinnosti a daò bola zaplatená, colný úrad
zaplatenú daò vráti daòovému dlníkovi, a to do 30
dní odo dòa predloenia dokladu potvrdzujúceho, e
nezrovnalos bola odstránená.
§ 26
Postup pri preprave piva
v pozastavení dane pri dovoze
(1) Dovozom piva sa na úèely tohto zákona rozumie
prepustenie piva do vo¾ného obehu2a) v mieste dovozu.
Miestom dovozu je miesto, kde sa pivo nachádza v èase
prepustenia do vo¾ného obehu.2a) Na daò a na správu
dane pri dovoze piva sa vzahujú colné predpisy, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Pivo po prepustení do vo¾ného obehu2a) je moné
uvies do daòového reimu pozastavenia dane, prièom
sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave piva v pozastavení dane.
(3) Pivo, ktoré po prepustení do vo¾ného obehu2a)
uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovate¾ daòového
skladu alebo registrovaný odosielate¾ (ïalej len dovozca) do pozastavenia dane, musí by bezodkladne
umiestnené v daòovom sklade na daòovom území alebo odoslané dovozcom prevádzkovate¾ovi daòového
skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného
èlenského tátu. Dovozca je povinný preukáza sa colnému úradu, ktorý pivo prepúa do vo¾ného obehu,2a)
povolením na prevádzkovanie daòového skladu alebo
povolením odosiela pivo v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výke zloenej zábezpeky na daò
pripadajúcej na prepravované mnostvo piva. Zloenie
zábezpeky na daò sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò
pod¾a § 19 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daò na pivo,
ktoré sa má prepravova v pozastavení dane.
(4) Uívate¾ský podnik pri dovoze piva na úèely oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 je povinný preukáza
sa colnému úradu, ktorý pivo prepúa do vo¾ného obehu,2a) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výke zloenej zábezpeky na daò pripadajúcej na
prepravované mnostvo piva. Pivo po jeho prevzatí
musí by bezodkladne umiestnené v sklade uívate¾ského podniku.
§ 27
Postup pri preprave piva
v pozastavení dane pri vývoze
(1) Vývozom piva sa na úèely tohto zákona rozumie
prepustenie piva do colného reimu vývoz24a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na úèely
tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava
piva v pozastavení dane ukonèená a pivo opustilo územie únie. Pivo po prepustení do colného reimu
vývoz24a) môe prepravova v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu alebo registrovaný odosielate¾ (ïalej len
vývozca).
(2) Prepravu piva v pozastavení dane pri vývoze je
moné uskutoèni len na základe elektronického doku-
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mentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zale
colnému úradu vývozu24b) na daòovom území. Návrh
elektronického dokumentu a aj akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému18a) musí
by podpísaná zaruèeným elektronickým podpisom,18c)
ak sa vývozca a colný úrad vývozu24b) nedohodnú inak.
Colný úrad vývozu24b) na daòovom území elektronicky
overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak
sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenèný kód a zároveò zale elektronický
dokument s prideleným referenèným kódom vývozcovi
a colnému úradu výstupu24c) na daòovom území. Ak
údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie
sú správne, colný úrad vývozu24b) na daòovom území
o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a
návrhu elektronického dokumentu. Prepravu piva
v pozastavení dane pri vývoze je moné zaèa a po pridelení referenèného kódu. Pivo prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(3) Vývozca môe zrui elektronický dokument, ak
bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bolo pivo navrhnuté do colného reimu vývoz,24a) zruené pod¾a osobitného predpisu.24d)
(4) Poèas prepravy piva v pozastavení dane pri vývoze
môe vývozca, ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni
miesto výstupu piva prostredníctvom elektronického
systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom
predpise.18b)
(5) Colný úrad výstupu24c) na daòovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému18a) elektronické potvrdenie osvedèujúce, e pivo opustilo územie
únie (ïalej len potvrdenie o výstupe), ktoré odole colnému úradu vývozu24b) na daòovom území. Colný úrad
vývozu24b) na daòovom území elektronicky overí údaje
uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje,
e preprava piva v pozastavení dane pri vývoze bola
ukonèená a pivo opustilo územie únie.
(6) Ak je colný úrad vývozu24b) na daòovom území zároveò i colným úradom výstupu24c) na daòovom území,
colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyaduje.
(7) Ak je miesto vývozu v inom èlenskom táte a miesto výstupu je na daòovom území, colný úrad výstupu24c)
na daòovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zale správcovi dane èlenského tátu
vývozu.
(8) Ak je miesto vývozu na daòovom území a miesto
výstupu je v inom èlenskom táte, colný úrad vývozu24b)
na daòovom území zale elektronický dokument colnému úradu výstupu24c) v inom èlenskom táte. Colný
úrad vývozu24b) na daòovom území po obdraní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom
výstupu24c) v inom èlenskom táte, elektronicky overí
údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu
o vývoze, ktorú zale vývozcovi.
(9) Na zloenie zábezpeky na daò na prepravu piva
v pozastavení dane pri vývoze sa pouije § 21 ods. 10
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primerane. Zloenú zábezpeku na daò colný úrad
vývozu24b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu24b)
a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24a a 24d znejú:

24a)
24b
)
24c
)
24d
)

Èl.
Èl.
Èl.
Èl.

161 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
4 bod 4c nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
4 bod 4d nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
66 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení..

26. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 27a
Postup pri preprave piva
v pozastavení dane pri vývoze
pri nedostupnom elektronickom systéme
(1) Ak je elektronický systém18a) nedostupný pod¾a
§ 24, vývozca je povinný
a) oznámi písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu24b) zaèatie prepravy
piva v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia
sa písomné potvrdenie oznámenia nevyaduje,
b) vyhotovi sprievodný dokument pod¾a § 24.
(2) Vývozca môe zaèa prepravu piva v pozastavení
dane pri vývoze pod¾a odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.24b) Súhlas so zaèatím prepravy piva
v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad
vývozu24b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyaduje.
(3) Pivo prepravované v pozastavení dane pri vývoze
musí sprevádza sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ïaliu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred zaèatím prepravy zasla písomne, faxom
alebo elektronicky colnému úradu vývozu;24b) v prípade
faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doruèenie nevyaduje.
(4) Ak je poèas prepravy piva v pozastavení dane pri
vývoze elektronický systém18a) nedostupný pod¾a § 24,
môe vývozca, ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni
miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu
vývozu24b) informácie pod¾a osobitného predpisu18b)
a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný poadované informácie zasla písomne, faxom
alebo elektronicky colnému úradu vývozu;24b) v prípade
faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doruèenie nevyaduje. Po obdraní súhlasu colného úradu vývozu24b) je vývozca povinný vyznaèi na
zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované pivo, nové miesto výstupu.
(5) Ak sa preprava piva v pozastavení dane pri vývoze
ukonèila so sprievodným dokumentom na daòovom
území, alebo ak je elektronický systém18a) nedostupný
v èase, keï pivo opustilo územie únie na daòovom území, colný úrad výstupu24c) na daòovom území je povinný vyhotovi potvrdenie o výstupe v písomnej forme
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(ïalej len písomné potvrdenie o výstupe), ktoré musí
obsahova rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe
pod¾a § 27 ods. 5. Colný úrad výstupu24c) na daòovom
území zale písomné potvrdenie o výstupe colnému
úradu vývozu24b) na daòovom území alebo správcovi
dane èlenského tátu vývozcu, ak nebolo pivo prepustené do colného reimu vývoz24a) na daòovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, e pivo opustilo územie únie. Colný úrad vývozu24b)
na daòovom území na základe písomného potvrdenia
o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi.
(6) Ak sa elektronický systém18a) sprístupní, vývozca,
colný úrad vývozu24b) a colný úrad výstupu24c) sú povinní bezodkladne postupova pod¾a § 27 ods. 2; rovnako
sú povinní postupova, ak bola preprava piva v pozastavení dane pri vývoze ukonèená pri nedostupnom
elektronickom systéme.18a)
(7) Ak nebola colným úradom vývozu24b) vyhotovená
správa o vývoze pod¾a § 27 ods. 5 z iného dôvodu, ako je
nedostupnos elektronického systému,18a) je vývozca
povinný predloi colnému úradu vývozu24b) iný dôkaz
o ukonèení prepravy piva v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahova rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze pod¾a § 27 ods. 5. Ak colný úrad
vývozu24b) na daòovom území uzná iný dôkaz o ukonèení prepravy piva v pozastavení dane pri vývoze, oznámi
túto skutoènos vývozcovi a ukonèí prepravu piva v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.18a).
27. § 28 vrátane nadpisu znie:
§ 28
Preprava piva mimo pozastavenia dane
na podnikate¾ské úèely
(1) Ak sa pivo uvedené do daòového vo¾ného obehu
v inom èlenskom táte prepraví na daòové územie na
podnikate¾ské úèely, vzniká daòová povinnos na daòovom území, a to dòom prevzatia piva na daòovom
území; na úèely tohto zákona sa pivom urèeným na
podnikate¾ské úèely rozumie jeho dodanie na iné úèely
ako na súkromné úèely pod¾a § 30 ods. 1. Daòovým dlníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
príjemcom (odberate¾om) piva.
(2) Príjemca (odberate¾) piva je povinný pred prevzatím piva pod¾a odseku 1
a) písomne oznámi colnému úradu svoje identifikaèné
údaje, mnostvo, obchodný názov a prísluný kód
kombinovanej nomenklatúry piva, ktoré chce odobra a identifikaèné údaje dodávate¾a piva,
b) zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo odoberaného piva; na zábezpeku na
daò sa pouije § 19 primerane.
(3) Daòový dlník je povinný pri vzniku daòovej povinnosti bezodkladne poda daòové priznanie colnému
úradu a zaplati daò najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu
vznikla daòová povinnos. Na daòové priznanie sa pouije § 12 primerane.
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(4) Ak sa pivo pod¾a odseku 1 prepravuje na daòové
územie alebo prijíma na daòovom území opakovane, na
iados príjemcu (odberate¾a) môe colný úrad povoli,
aby dodávky uskutoènené v jednom zdaòovacom období boli zahrnuté do jedného daòového priznania.
(5) Na úhradu dane je moné po dohode s colným
úradom poui zloenú zábezpeku na daò; povinnos
vyrovna prípadné rozdiely z pouitia zábezpeky na daò
tým nie je dotknutá.
(6) Ak pri preprave piva na podnikate¾ské úèely pod¾a odseku 1 dolo k nenávratnému znièeniu piva v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyej moci, alebo dolo pri preprave piva na podnikate¾ské úèely
k stratám piva, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky
piva súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami poèas prepravy, a ak sú tieto straty piva alebo nenávratné znièenie piva na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane
iného èlenského tátu, daòová povinnos vo výke
dane pripadajúcej na mnostvo piva, ktoré bolo uznané
ako strata piva alebo nenávratné znièenie piva nevzniká. Colný úrad na iados vráti zábezpeku na daò zloenú pod¾a odseku 2 príjemcovi (odberate¾ovi) piva vo
výke dane pripadajúcej na mnostvo piva, ktoré bolo
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského
tátu uznané ako strata piva alebo nenávratné znièenie
piva.
(7) Ak daòová povinnos nevznikne pod¾a odseku 1,
vzniká daòová povinnos dòom prepravenia piva na daòové územie, alebo dòom pouitia piva na daòovom
území, ak nie je známy deò prepravenia piva na daòové
územie. Daòovým dlníkom je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá pivo pri prepravení na daòové územie má ako prvá v drbe, alebo ktorá pivo ako prvá pouila. Daòový dlník je povinný do piatich pracovných
dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti
poda daòové priznanie a zaplati daò pod¾a sadzieb
dane platných v deò prepravenia alebo pouitia piva,
a to
a) colnému úradu, ak má daòový dlník sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(8) Ak sa má pivo uvedené do daòového vo¾ného
obehu na daòovom území prepravi do iného èlenského
tátu na podnikate¾ské úèely, musí odosielate¾ (dodávate¾) vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument
a postupova pod¾a § 29.
(9) Odosielate¾ (dodávate¾) piva je povinný pred
uskutoènením dodávky poda colnému úradu písomné
oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikaèné údaje,
mnostvo, obchodný názov piva a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry piva, ktoré chce doda, a identifikaèné údaje príjemcu (odberate¾a) piva; po uskutoènení dodávky je moné poda colnému úradu iados
o vrátenie dane pod¾a § 13 ods. 6.
(10) Ak sa pivo uvedené do daòového vo¾ného obehu
na daòovom území prepravuje cez územie iného èlenského tátu na daòové územie, je odosielate¾ (dodávate¾) piva povinný oznámi colnému úradu údaje pod¾a
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odseku 2, vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument a postupova primerane pod¾a § 29.

tátu uznané ako strata piva alebo nenávratné znièenie
piva..

(11) Pivo uvedené do daòového vo¾ného obehu na daòovom území prepravované do iného èlenského tátu
na podnikate¾ské úèely alebo pivo uvedené do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte prepravované
na daòové územie na podnikate¾ské úèely, sa povauje
za pivo dodané na podnikate¾ské úèely dòom prijatia
tohto piva príjemcom (odberate¾om) piva, ak sa preprava uskutoèòuje so zjednodueným sprievodným dokumentom.

32. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(12) Pivo uvedené do daòového vo¾ného obehu na daòovom území alebo na území iného èlenského tátu dodané na paluby lietadiel alebo lodí uskutoèòujúcich
prepravu na daòové územie alebo na územie iného
èlenského tátu, ktoré nie je ponúkané na predaj na
daòovom území, sa na úèely tohto zákona nepovauje
za pivo urèené na podnikate¾ské úèely na daòovom
území.
(13) Ak odberate¾ piva, ktorým je oprávnený príjemca, chce pivo uvedené do daòového vo¾ného obehu na
daòovom území prepravova na úèely reklamácie dodávate¾ovi reklamovaného piva, ktorým je prevádzkovate¾
daòového skladu v inom èlenskom táte, môe takéto
pivo prepravova len so zjednodueným sprievodným
dokumentom. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane pod¾a § 13; potvrdenie správcu dane
iného èlenského tátu o vysporiadaní dane v tomto
èlenskom táte sa nevyaduje..
28. V § 29 ods. 1 sa slová právnom predpise únie
nahrádzajú slovami osobitnom predpise.
29. V § 30 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: mnostvo
takto prepravovaného piva je najmenej 110 litrov..
30. V § 31 odsek 4 znie:
(4) Daòový dlník uvedený v odseku 2 je povinný pri
vzniku daòovej povinnosti bezodkladne poda daòové
priznanie colnému úradu príslunému pre odberate¾a
a zaplati daò pod¾a sadzieb dane platných v deò prevzatia piva najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daòová
povinnos. Na daòové priznanie sa pouije § 12 primerane..
31. § 31 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak pri dodaní piva pod¾a odseku 1 dolo k nenávratnému znièeniu piva v dôsledku nehody, havárie
alebo vplyvom vyej moci, alebo dolo k stratám piva,
ktoré pripadajú na prirodzené úbytky piva súvisiace
s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosami poèas prepravy a ak sú tieto straty piva alebo nenávratné znièenie piva na základe úradného zistenia a potvrdenia
uznané colným úradom alebo správcom dane iného
èlenského tátu, daòová povinnos vo výke dane pripadajúcej na mnostvo piva, ktoré bolo uznané ako
strata piva alebo nenávratné znièenie piva, nevzniká.
Colný úrad na iados vráti zábezpeku na daò zloenú
pod¾a odseku 3 odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) piva vo
výke dane pripadajúcej na mnostvo piva, ktoré bolo
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského

§ 31a
Nezrovnalosti pri preprave piva
mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely
alebo pri zásielkovom obchode
(1) Nezrovnalosou pri preprave piva pod¾a § 28 alebo
§ 31 sa na úèely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava piva alebo èas prepravy
piva uvedeného do daòového vo¾ného obehu neukonèila pod¾a tohto zákona.
(2) Za nezrovnalos pri preprave piva v daòovom vo¾nom obehu sa na úèely tohto zákona nepovauje, ak
a) bolo pivo pri preprave v daòovom vo¾nom obehu nenávratne znièené v dôsledku nehody, havárie alebo
vplyvom vyej moci a ak sú tieto straty na základe
úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného èlenského tátu,
alebo
b) dolo pri preprave piva v daòovom vo¾nom obehu
k stratám piva, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky piva poèas prepravy a ak sú tieto straty uznané
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu.
(3) Ak pri preprave piva, ktoré bolo uvedené do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, vznikne nezrovnalos na daòovom území, daòová povinnos
vznikne na daòovom území, a to dòom vzniku nezrovnalosti.
(4) Ak sa pri preprave piva, ktoré bolo uvedené do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, zistí nezrovnalos a nie je moné urèi miesto vzniku nezrovnalosti, daòová povinnos vznikne na daòovom území,
a to dòom zistenia nezrovnalosti na daòovom území.
(5) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dòa vzniku
nezrovnalosti pod¾a odseku 4 zistí, e k nezrovnalosti
pri preprave piva, ktoré bolo uvedené do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, dolo v inom èlenskom táte a v tom èlenskom táte bola daò zaplatená,
colný úrad daò zaplatenú na daòovom území vráti daòovému dlníkovi do 30 dní odo dòa predloenia dokladu o zaplatení dane v inom èlenskom táte.
(6) Daòovým dlníkom je príjemca (odberate¾) piva,
ktorý zloil zábezpeku na daò pod¾a § 28 ods. 2
písm. b), alebo odosielate¾ (dodávate¾) piva, ktorý zloil
zábezpeku na daò pod¾a § 31 ods. 3 písm. c).
(7) Ak sa pri preprave piva v daòovom vo¾nom obehu
zistí, e nezrovnalos na daòovom území nevznikla, colný úrad zloenú zábezpeku na daò vráti príjemcovi (odberate¾ovi) piva alebo odosielate¾ovi (dodávate¾ovi)
piva, ktorý zloil zábezpeku na daò na daòovom území
a preukázal, e nezrovnalos nevznikla na daòovom
území.
(8) Ak pri preprave piva, ktoré bolo uvedené do daòového vo¾ného obehu na daòovom území, vznikne nezrovnalos v inom èlenskom táte alebo sa zistí, e k ne-
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zrovnalosti dolo v inom èlenskom táte a v tom
èlenskom táte bola daò zaplatená, colný úrad vráti
daò z preukázate¾ne zdaneného piva na daòovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daò zaplatila, a to do 30 dní odo dòa predloenia dokladu o zaplatení dane v inom èlenskom táte.
(9) Ak vznikla daòová povinnos pod¾a odseku 3 alebo odseku 4, je daòový dlník povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej povinnosti poda daòové priznanie, vypoèíta daò pod¾a
sadzieb dane platných v deò vzniku daòovej povinnosti
a v rovnakej lehote zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak daòový dlník má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(10) Na daòové priznanie sa pouije § 12 primerane..
33. V § 32a ods. 6 a 19 sa slová so sprievodným dokumentom nahrádzajú slovami s elektronickým dokumentom.
34. V § 37 odsek 1 znie:
(1) Registrovaný odosielate¾ je povinný vies evidenciu
a) prijatého piva,
b) odoslaného piva v pozastavení dane..
35. V § 39 ods. 1 sa slová daòových splnomocnencov nahrádzajú slovami registrovaných odosielate¾ov.
36. V § 39 ods. 2 písm. c) sa slová daòového splnomocnenca nahrádzajú slovami registrovaného odosielate¾a.
37. § 40 vrátane nadpisu znie:
§ 40
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a) vydá pivo oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 odberate¾ovi, ktorý nepredloil odberný poukaz,
b) pouije pivo oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 na
úèely neuvedené v odbernom poukaze,
c) pouije pivo oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 1 bez
vydaného odberného poukazu,
d) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia piva u nej zisteného,
ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s pivom ako s vlastným,
e) nezloí zábezpeku na daò na prepravu piva pod¾a
tohto zákona,
f) je prevádzkovate¾om tranzitného daòového skladu
a predá pivo oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný preda pivo s daòou,
g) je prevádzkovate¾om daòového skladu pre zahranièných zástupcov a predá pivo oslobodené od dane zahraniènému zástupcovi nad limit pod¾a § 32a
ods. 12 a 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané po-
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volenie na nákup piva oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov.
(2) Colný úrad uloí pokutu za správny delikt pod¾a
a) odseku 1 písm. a) vo výke 50 % dane pripadajúcej
na mnostvo piva oslobodeného od dane pod¾a § 8
ods. 1 vydaného odberate¾ovi, ktorý nepredloil odberný poukaz, najmenej vak 331 eur,
b) odseku 1 písm. b) vo výke 50 % dane pripadajúcej
na mnostvo piva oslobodeného od dane pod¾a § 8
ods. 1 pouitého na úèely neuvedené v odbernom poukaze, najmenej vak 165 eur,
c) odseku 1 písm. c) vo výke 50 % dane pripadajúcej
na mnostvo piva oslobodeného od dane pod¾a § 8
ods. 1 pouitého bez vydaného odberného poukazu,
najmenej vak 331 eur,
d) odseku 1 písm. d) vo výke 50 % dane pripadajúcej
na mnostvo zisteného piva, najmenej vak 331 eur,
a takéto pivo zabezpeèí;30a) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpeèení piva prepadne pivo v prospech tátu a colný úrad je povinný ho
znièi, prièom na znièenie piva sa primerane pouije
osobitný predpis,31)
e) odseku 1 písm. e) vo výke 20 % dane pripadajúcej
na to mnostvo prepravovaného piva, na ktoré nebola zloená zábezpeka na daò,
f) odseku 1 písm. f) vo výke 50 % dane pripadajúcej
na mnostvo piva predaného oslobodeného od dane,
ktoré malo by predané s daòou, najmenej vak
3 319 eur,
g) odseku 1 písm. g) vo výke 50 % dane pripadajúcej
na mnostvo piva oslobodeného od dane predaného
nad limit pod¾a § 32a ods. 12 a 14 alebo osobe bez
povolenia na nákup piva oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov, najmenej vak 3 319 eur..
38. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 40a
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je
oprávnená na podnikanie, ak
a) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia piva u nej zisteného,
ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s pivom ako s vlastným,
b) pouije pivo oslobodené od dane pod¾a § 8 ods. 2
písm. f) alebo § 8a ods. 2 na iný ako urèený úèel.
(2) Colný úrad uloí pokutu za priestupok pod¾a
a) odseku 1 písm. a) vo výke 50 % dane pripadajúcej
na mnostvo zisteného piva, najmenej vak 331 eur,
a takéto pivo zabezpeèí;30a) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpeèení piva prepadne pivo v prospech tátu a colný úrad je povinný ho
znièi, prièom na znièenie piva sa primerane pouije
osobitný predpis,31)
b) odseku 1 písm. b) vo výke 50 % dane pripadajúcej
na mnostvo piva oslobodeného od dane pod¾a § 8
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ods. 2 písm. f) alebo § 8a ods. 2 pouitého na iný ako
urèený úèel, najmenej vak 165 eur.

daòový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla
2010.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.31a).

(7) Ak má daòový splnomocnenec zásoby piva, môe
ich doda príjemcovi (odberate¾ovi) do 30. apríla 2010.

Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:

31a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

39. Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 43d
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2010
(1) Odosielate¾ (dodávate¾) piva pri preprave piva
v pozastavení dane alebo piva oslobodeného od dane
pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom území môe postupova
pod¾a § 20 v znení úèinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2) Odosielate¾ (dodávate¾) piva pri preprave piva
v pozastavení dane na územie iného èlenského tátu
postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra
2010 pod¾a § 21 v znení úèinnom do 31. marca 2010, ak
sa s colným úradom nedohodne inak.
(3) Ak príjemca (odberate¾) na daòovom území prijme
pivo v pozastavení dane z iného èlenského tátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 pod¾a § 21
v znení úèinnom do 31. marca 2010, ukonèí túto prepravu pod¾a § 21 v znení úèinnom do 31. marca 2010.
(4) Na prepravu piva pod¾a odsekov 1 a 3 je moné
poui sprievodný dokument vyhotovený pod¾a § 24
v znení úèinnom do 31. marca 2010 najneskôr do
31. decembra 2010.
(5) Prepravu piva v pozastavení dane alebo piva oslobodeného od dane pod¾a § 8 ods. 1 na daòovom území,
ktorá zaèala pod¾a § 20 v znení úèinnom do 31. marca
2010 a nebola ukonèená do 31. decembra 2010, je moné ukonèi pod¾a § 20 v znení úèinnom do 31. marca
2010.
(6) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej pod¾a § 23 v znení úèinnom do 31. marca 2010 ako

(8) Ak daòovému splnomocnencovi vznikne daòová
povinnos do 30. apríla 2010, je povinný poda daòové
priznanie pod¾a § 12 v znení úèinnom do 31. marca
2010 a v rovnakej lehote zaplati daò.
(9) Vývozca piva pri vývoze piva v pozastavení dane
môe postupova pod¾a § 27 v znení úèinnom do
31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10) Ak sa vývoz piva pod¾a odseku 9 zaèal pod¾a § 27
v znení úèinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol
ukonèený do 31. decembra 2010, ukonèí sa pod¾a § 27
v znení úèinnom do 31. marca 2010.
(11) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené k 31. marcu 2010 sa ukonèí pod¾a ustanovení zákona v znení úèinnom od 1. apríla 2010 a na pokuty sa
vzahuje § 40 a 40a v znení úèinnom od 1. apríla 2010,
ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejie..
40. V prílohe è. 1 prvý bod znie:
1. Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra
2008 o veobecnom systéme spotrebných daní
a o zruení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9,
14. 1. 2009)..
41. Prílohy è. 3, 4 a 5 sa vypúajú.
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 107/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z piva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 556/2004 Z. z., zákonom
è. 630/2004 Z. z., zákonom è. 218/2006 Z. z., zákonom
è. 378/2008 Z. z., zákonom è. 465/2008 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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476
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 200/2004 Z. z. o opatreniach
proti poruovaniu práv duevného vlastníctva pri dovoze, vývoze
a spätnom vývoze tovaru v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti poruovaniu práv duevného vlastníctva pri dovoze, vývoze
a spätnom vývoze tovaru v znení zákona
è. 116/2006 Z. z. a zákona è. 465/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 písmeno b) znie:
b) oprávnenie nariadi znièenie alebo iné znehodnotenie tovaru, ktorý je pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu falzifikátom,3) nedovolenou kópiou3a) alebo
tovarom, ktorým sa poruuje iné právo duevného
vlastníctva3b) (ïalej len tovar, ktorým sa poruuje
právo duevného vlastníctva),.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3 a 3b znejú:

3) Èl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) è. 1383/2003.
3a
) Èl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) è. 1383/2003.
3b
) Èl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) è. 1383/2003..

2. V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) rozhodovanie colného úradu o znièení tovaru, pri
ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva bez rozhodnutia súdu o tom, e ide
o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva (ïalej len zjednoduený postup),.
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
3. Doterají text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Tento zákon upravuje aj podmienky, za ktorých
sa prijímajú opatrenia proti poruovaniu práv duevného vlastníctva na domácom trhu (ïalej len opatrenie
na domácom trhu), oprávnenie nariadi znièenie alebo
iné znehodnotenie tovaru na domácom trhu, ktorý je
pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu tovarom, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva, a priestupky a iné správne delikty na úseku poruovania
práv duevného vlastníctva na domácom trhu..
4. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon è. 517/2007 Z. z. o úitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 495/2008 Z. z..

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Zákon è. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín..

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) Napríklad zákon è. 55/1997 Z. z. v znení neskorích predpi-

sov, zákon è. 146/2000 Z. z. v znení zákona è. 84/2007 Z. z.,
zákon è. 435/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 444/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 469/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 618/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 517/2007 Z. z. v znení zákona è. 495/2008 Z. z., zákon
è. 202/2009 Z. z..

7. V § 2 písmeno c) znie:
c) drite¾om tovaru je deklarant,13) dovozca, vývozca,
príjemca, odosielate¾, prepravca alebo vlastník tovaru, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva
alebo tovaru, pri ktorom je podozrenie z poruovania
práva duevného vlastníctva, alebo osoba, ktorá takýto tovar prechováva; na úèely prijímania opatrení
na domácom trhu je drite¾om tovaru osoba, ktorá
tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva, alebo tovar, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva, vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo
prechováva,.
8. § 2 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) domácim trhom je trh na území Slovenskej republiky, na ktorom sa nachádza tovar, ktorý je v inej situácii, ako sú situácie uvedené v osobitnom predpise.2).
9. V § 3 odsek 1 znie:
(1) iados o prijatie opatrenia (ïalej len iados)
podáva oprávnená osoba Colnému riadite¾stvu Slovenskej republiky (ïalej len colné riadite¾stvo) písomne
v dvoch vyhotoveniach alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Ak sa iados podáva prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, treba ju doplni písomne najneskôr do
troch dní. Na iadosti, ktoré neboli doplnené v tejto lehote, sa neprihliada..
10. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) Èl. 37 nariadenia Rady (ES) è. 2913/92 v platnom znení.
§ 3 zákona è. 199/2004 Z. z..

11. Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) Napríklad èl. 50 nariadenia Rady (ES) è. 2913/92, § 23 ods. 2
a 5 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení zákona
è. 465/2008 Z. z..

12. V § 7a ods. 1 úvodnej vete sa slová aj bez rozhodnutia súdu o tom, e tovar je falzifikát alebo nedovolená
napodobenina, rozhodnú o znièení takéhoto tovaru
nahrádzajú slovami poui zjednoduený postup.
13. V § 7a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4,
ktoré znejú:
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(2) Na úèely odseku 1 colný úrad vyzve v oznámení
o zaistení tovaru pre podozrenie z poruovania práva
duevného vlastníctva20b) oprávnenú osobu, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a) písomne vyjadrila, èi súhlasí so znièením tovaru na základe zjednodueného postupu.

20. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

(3) Colný úrad v rozhodnutí o zaistení tovaru pod¾a
§ 6 ods. 2 vyzve deklaranta, vlastníka tovaru alebo iného drite¾a tovaru, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a) písomne vyjadril, èi súhlasí so znièením tovaru na základe zjednodueného postupu.
Colný úrad v tomto rozhodnutí zároveò upozorní deklaranta, vlastníka tovaru alebo iného drite¾a tovaru, e
neuplatnenie písomných námietok voèi znièeniu tovaru na základe zjednodueného postupu v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a) sa povauje za súhlas
so znièením tovaru.

iados o prijatie opatrenia na domácom trhu

(4) Súhlas so znièením tovaru na základe zjednodueného postupu nemono vzia spä a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemono uplatni námietky voèi znièeniu tovaru..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20b znie:

20b) Èl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 1383/2003..

14. V § 8 sa slová tovar je falzifikát alebo nedovolená
napodobenina nahrádzajú slovami ide o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva.
15. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Predåenie lehoty
O predåení lehoty pod¾a osobitného predpisu21) colný úrad vydá písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemono odvola..
16. V § 10 ods. 1 a ods. 4 a v § 11 ods. 1 sa slová je tovar falzifikát alebo nedovolená napodobenina nahrádzajú slovami ide o tovar, ktorým sa poruuje právo
duevného vlastníctva.
17. V poznámke pod èiarou k odkazu 22 sa citácia
zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení
neskorích predpisov nahrádza citáciou zákon
è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 397/2008 Z. z..
18. Poznámky pod èiarou k odkazom 23 a 24 znejú:

23) Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
24
) Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

19. V § 11 ods. 4 písm. a) sa za slová § 25 vkladajú
slová ods. 2.

Opatrenie na domácom trhu
§ 11a

(1) Oprávnená osoba môe poiada o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(2) iados o prijatie opatrenia na domácom trhu sa
podáva colnému riadite¾stvu písomne v dvoch vyhotoveniach alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Ak sa táto iados podáva prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos
údajov, treba ju doplni písomne najneskôr do troch
dní. Na iadosti, ktoré neboli doplnené v tejto lehote, sa
neprihliada. Vzor iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedený v prílohe è. 1.
(3) Prílohou k iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je
a) doklad, ktorým sa preukazuje, e iadate¾ je oprávnenou osobou,
b) písomné vyhlásenie oprávnenej osoby, zodpovedajúce vzoru uvedenému v prílohe è. 2, o tom, e v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto vyhlásení
preberá zodpovednos za kodu, ktorá môe vzniknú drite¾ovi tovaru pri realizácii opatrenia na domácom trhu a zaväzuje sa uhradi náklady, ktoré
vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu.
(4) Oprávnená osoba je povinná v prílohe k iadosti
o prijatie opatrenia na domácom trhu uvies aj tieto
údaje, ak sú jej známe:
a) miesto, kde sa tovar nachádza, alebo miesto jeho
predpokladaného urèenia,
b) údaje umoòujúce identifikáciu tovaru, zásielky alebo ich obalov,
c) dátum predpokladaného dodania alebo odoslania
tovaru,
d) dopravný prostriedok pouitý na prepravu tovaru,
e) údaje o drite¾ovi tovaru,
f) tát výroby tovaru a trasu prepravy tovaru,
g) rozdiely medzi pravým tovarom a tovarom, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného
vlastníctva,
h) hodnotu pravého tovaru v Slovenskej republike,
i) ïalie informácie potrebné na posúdenie iadosti.
(5) Prílohy pod¾a odsekov 3 a 4 sú neoddelite¾nou súèasou iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
Podpis oprávnenej osoby na vyhlásení pod¾a odseku 3
písm. b) musí by úradne osvedèený.
(6) iados o prijatie opatrenia na domácom trhu sa
podáva v tátnom jazyku.15) To platí aj pre prílohy uvedené v odsekoch 3 a 4.
(7) Colné riadite¾stvo po prijatí iadosti o prijatie
opatrenia na domácom trhu oznámi túto skutoènos
bezodkladne colným úradom.
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(8) Oprávnená osoba je povinná na úèely prijatia
opatrenia na domácom trhu poskytnú súèinnos
a bezodkladne informova colné riadite¾stvo o zmene
alebo zániku práva duevného vlastníctva, o ktorého
ochranu poiadala. Ak oprávnená osoba zistí, e v iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo v jej
prílohách poskytla colnému riadite¾stvu nesprávne
alebo neúplné údaje, je povinná bezodkladne poskytnú colnému riadite¾stvu správne a úplné údaje.
§ 11b
Rozhodnutie o iadosti
o prijatie opatrenia na domácom trhu
(1) Ak iados o prijatie opatrenia na domácom trhu
spåòa náleitosti uvedené v § 11a a prílohe è. 1, colné
riadite¾stvo vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie tejto iadosti; rozhodnutie sa vyznaèí na iadosti o prijatie
opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis osoby
konajúcej v mene colného riadite¾stva a odtlaèok úradnej peèiatky. Deò vyznaèenia rozhodnutia na iadosti
o prijatie opatrenia na domácom trhu je dòom jeho vydania; dòom vydania je rozhodnutie vykonate¾né. Colné riadite¾stvo jedno vyhotovenie rozhodnutia doruèí
oprávnenej osobe. Proti rozhodnutiu, ktorým colné riadite¾stvo vyhovie iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, nemono poda odvolanie. Na písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.29a)
(2) Colné riadite¾stvo o vydaní rozhodnutia pod¾a odseku 1 bezodkladne informuje colné úrady. Colné úrady na základe tohto rozhodnutia prijímajú opatrenia na
domácom trhu poèas dvoch rokov odo dòa jeho vydania. Na základe iadosti oprávnenej osoby mono túto
dobu predåi o ïalie dva roky, a to aj opakovane; na
iados o predåenie doby a rozhodnutie o tejto iadosti
sa § 11a a odseky 1 a 4 pouijú primerane.
(3) Ak iados o prijatie opatrenia na domácom trhu
nespåòa náleitosti uvedené v § 11a alebo prílohe è. 1
alebo ak doklad pod¾a § 11a ods. 3 písm. a)
nepreukazuje, e iadate¾ je oprávnenou osobou, colné
riadite¾stvo tejto iadosti nevyhovie, o èom vydá
písomné rozhodnutie; vydanie rozhodnutia sa vyznaèí
na iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu
a pripojí sa podpis osoby konajúcej v mene colného
riadite¾stva a odtlaèok úradnej peèiatky. Colné
riadite¾stvo rozhodnutie doruèí oprávnenej osobe
spolu s jedným vyhotovením iadosti o prijatie
opatrenia na domácom trhu a o vydaní rozhodnutia
informuje colné úrady. Proti rozhodnutiu, ktorým
colné riadite¾stvo nevyhovelo iadosti o prijatie
opatrenia na domácom trhu, mono poda odvolanie
Ministerstvu
financií
Slovenskej
republiky
prostredníctvom colného riadite¾stva v lehote 15 dní
odo dòa doruèenia rozhodnutia.
(4) Colné riadite¾stvo vydá rozhodnutie pod¾a odseku
1 alebo 3 do 30 pracovných dní odo dòa podania iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(5) Rozhodnutie pod¾a odseku 3 nie je prekákou
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opätovného podania iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(6) Colné riadite¾stvo rozhodnutie pod¾a odseku 1
zruí, ak o to poiada oprávnená osoba alebo ak právo
duevného vlastníctva, o ktorého ochranu oprávnená
osoba poiadala, zaniklo.
§ 11c
Postup colného úradu
pri prijímaní opatrení na domácom trhu
(1) Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom
trhu vyuíva oprávnenia a prostriedky pod¾a osobitného predpisu.29b)
(2) Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom
trhu je oprávnený
a) vstupova do prevádzkových priestorov, skladov
a iných objektov, o ktorých má podozrenie, e sa
v nich nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva, alebo prísluná dokumentácia; oprávnený je tie vstupova
do obydlia, ak sa obydlie pouíva aj na podnikanie
alebo vykonávanie inej hospodárskej èinnosti,
b) vyadova od drite¾a tovaru predloenie príslunej
dokumentácie a poskytnutie informácií a vyjadrení,
c) overova totonos drite¾a tovaru a osoby oprávnenej kona v jeho mene a oprávnenie tejto osoby kona
v mene drite¾a tovaru,
d) vyhotovova kópie dokladov alebo zadra originály
dokladov.
(3) Drite¾ tovaru a osoba konajúca v mene drite¾a
tovaru sú povinné poskytnú colnému úradu potrebnú
súèinnos.
(4) Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom
trhu je oprávnený zaisti tovar, pri ktorom je podozrenie z poruovania práva duevného vlastníctva; na rozhodnutie o zaistení tovaru a ïalí postup pri zaistení
tovaru sa § 6 ods. 2 a 3 a osobitný predpis29c) pouijú
rovnako.
(5) Ak colný úrad zaistil tovar pod¾a odseku 4, bezodkladne to písomne oznámi oprávnenej osobe.
(6) Colný úrad v oznámení pod¾a odseku 5 vyzve
oprávnenú osobu, aby v lehote desiatich pracovných
dní odo dòa doruèenia tohto oznámenia alebo troch
pracovných dní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, preukázala, e podala na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje
jej právo duevného vlastníctva.
(7) Colný úrad môe na základe písomnej iadosti
oprávnenej osoby rozhodnú o predåení lehoty uvedenej v odseku 6 o ïalích desa pracovných dní. Ak ide
o tovar podliehajúci rýchlej skaze, lehotu pod¾a odseku
6 nemono predåi. Proti rozhodnutiu o predåení lehoty nemono poda odvolanie.
(8) Colný úrad na základe písomnej iadosti oznámi
oprávnenej osobe identifikaèné údaje o drite¾ovi tovaru, o mnostve a druhu tovaru, ktorý bol zaistený,
a umoní jej prezrie si zaistený tovar. Colný úrad je po-
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vinný pri tom zabezpeèi ochranu osobných údajov, obchodného tajomstva, sluobného tajomstva a dodriava povinnos mlèanlivosti.
(9) Colný úrad môe na základe písomnej iadosti
oprávnenej osoby odobra vzorky zo zaisteného tovaru
a poskytnú ich oprávnenej osobe na úèely vykonania
analýzy. Ak je to moné, oprávnená osoba je povinná po
ukonèení analýzy vráti vzorky colnému úradu. Analýza poskytnutých vzoriek sa vykoná na náklady a zodpovednos oprávnenej osoby.
(10) Colný úrad zaistený tovar vráti osobe, ktorej bol
zaistený, ak
a) oprávnená osoba v lehote pod¾a odseku 6 alebo 7 nepreukázala, e podala na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje
jej právo duevného vlastníctva a nie sú splnené
podmienky na znièenie tovaru pod¾a § 11e,
b) súd právoplatne zamietol návrh na zaèatie konania
vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa poruuje
právo duevného vlastníctva, alebo
c) súd právoplatne zastavil konanie vo veci urèenia, èi
ide o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného
vlastníctva.
(11) Ak súd právoplatne rozhodol, e ide o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva, na ïalie nakladanie s takýmto tovarom sa § 10 a 11 pouijú
rovnako.
§ 11d
Zaistenie tovaru pred vydaním rozhodnutia
o prijatí opatrenia na domácom trhu
(1) Ak má colný úrad pri výkone svojich právomocí
podozrenie, e ide o tovar, ktorým sa poruuje právo
duevného vlastníctva, prièom iados o prijatie opatrenia na domácom trhu ete nebola podaná alebo colné
riadite¾stvo o nej ete nerozhodlo, colný úrad je oprávnený takýto tovar zaisti; na rozhodnutie o zaistení tovaru a ïalí postup pri zaistení tovaru sa § 6 ods. 2 a 3
a osobitný predpis29c) pouijú rovnako.
(2) Colný úrad bezodkladne oznámi oprávnenej osobe, e zaistil tovar, pri ktorom je podozrenie z poruenia
jej práva duevného vlastníctva; colný úrad zároveò
o zaistení tovaru informuje colné riadite¾stvo.
(3) Ak oprávnená osoba iados o prijatie opatrenia
na domácom trhu nepodala, colný úrad ju vyzve, aby
takúto iados podala colnému riadite¾stvu v lehote
troch pracovných dní odo dòa doruèenia oznámenia
pod¾a odseku 2; na iados a rozhodovanie o nej sa
§ 11a a 11b pouijú rovnako.
(4) Ak oprávnená osoba v lehote pod¾a odseku 3 podala colnému riadite¾stvu iados o prijatie opatrenia
na domácom trhu, na ïalí postup pri prijímaní opatrenia na domácom trhu sa § 11c ods. 6 a 11 pouijú primerane; lehoty pod¾a § 11c ods. 6 a 7 zaèínajú plynú
odo dòa doruèenia iadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu colnému riadite¾stvu.
(5) Ak oprávnená osoba nepodala v lehote pod¾a odseku 3 iados o prijatie opatrenia na domácom trhu a ak
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zaistený tovar u nie je potrebný na ïalie konanie
a neprichádza do úvahy jeho prepadnutie alebo zhabanie v konaní o priestupku alebo inom správnom delikte, colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený.
(6) Ak oprávnená osoba iados o prijatie opatrenia
na domácom trhu podala, ale colné riadite¾stvo o nej
ete nerozhodlo, colný úrad ju vyzve, aby v lehote pod¾a
§ 11c ods. 6 preukázala, e podala na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi ide o tovar, ktorým sa
poruuje jej právo duevného vlastníctva. Na ïalí postup pri prijímaní opatrenia na domácom trhu sa § 11c
ods. 7 a 11 pouijú rovnako.
(7) Ak colné riadite¾stvo iadosti o prijatie opatrenia
na domácom trhu nevyhovelo, colný úrad vráti tovar
osobe, ktorej bol zaistený.
§ 11e
Zjednoduený postup
(1) Colný úrad, ktorý zaistil tovar pod¾a § 11c ods. 4
alebo § 11d ods. 1, môe poui zjednoduený postup,
ak s tým oprávnená osoba v lehote pod¾a § 11c ods. 6
alebo 7 a drite¾ tovaru v lehote pod¾a odseku 2 vyjadrili
súhlas. Colný úrad na tento úèel vyzve v oznámení pod¾a § 11c ods. 5 alebo § 11d ods. 2 oprávnenú osobu, aby
sa v lehote pod¾a § 11c ods. 6 písomne vyjadrila, èi súhlasí so znièením tovaru na základe zjednodueného
postupu; na predåenie lehoty sa § 11c ods. 7 pouije
rovnako.
(2) Colný úrad v rozhodnutí o zaistení tovaru pod¾a
§ 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1 vyzve drite¾a tovaru, aby
sa v lehote desiatich pracovných dní odo dòa doruèenia
tohto rozhodnutia alebo troch pracovných dní, ak ide
o tovar podliehajúci rýchlej skaze, písomne vyjadril, èi
súhlasí so znièením tovaru na základe zjednodueného
postupu; na predåenie lehoty sa § 11c ods. 7 pouije
primerane. Colný úrad v tomto rozhodnutí zároveò
upozorní drite¾a tovaru, e neuplatnenie písomných
námietok voèi znièeniu tovaru na základe zjednodueného postupu v tejto lehote sa povauje za súhlas so
znièením tovaru.
(3) Súhlas so znièením tovaru na základe zjednodueného postupu nemono vzia spä a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemono uplatni námietky voèi znièeniu tovaru.
(4) Ak sú splnené podmienky pod¾a odsekov 1 a 2,
colný úrad zabezpeèí znièenie zaisteného tovaru. O znièení tovaru colný úrad spíe záznam. Colný úrad pred
znièením tovaru odoberie vzorky, ktoré uchová tak, aby
mohli slúi ako dôkaz v prípadnom súdnom konaní.
(5) Náklady na znièenie tovaru pod¾a odseku 4 znáa
drite¾ tovaru; ak drite¾ tovaru nie je známy, tieto náklady znáa oprávnená osoba. Výku nákladov urèí
colný úrad v písomnom rozhodnutí. Drite¾ tovaru alebo oprávnená osoba je povinná uhradi náklady na znièenie tovaru do 30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia
colného úradu o ich výke.
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§ 11f
Osobitné ustanovenia
(1) Na úèely prijímania opatrení na domácom trhu sa
tovarom rozumejú aj hnute¾né hmotné veci vyrobené
na colnom území Európskeho spoloèenstva.29d)
(2) Colný úrad postup pod¾a § 11c a 11e nepouije,
ak
a) mnostvo, hodnota, povaha tovaru a situácia, v ktorej sa tovar nachádza, nenasvedèuje, e
ide o tovar na obchodné úèely, alebo
b) sa tovar vyrobil so súhlasom oprávnenej osoby, ale
za iných podmienok, aké boli
dohodnuté s oprávnenou osobou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 29a a 29d znejú:

29a) § 47 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
29b
) Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
29c
) § 64 ods. 5 a 7 zákona è. 199/2004 Z. z.
29d
) Èl. 3 nariadenia Rady (ES) è. 2913/92 v platnom znení..

21. V § 12 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d)
a e), ktoré znejú:
d) vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva tovar, ktorým sa poruuje
právo duevného vlastníctva,
e) neposkytne colnému úradu súèinnos pod¾a § 11c
ods. 3 alebo na vyiadanie pod¾a § 11c ods. 2 písm. b)
poskytne colnému úradu nepravdivé informácie,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
22. V § 12 písm. g) sa slová a) a d) nahrádzajú slovami a) a c) a f).
23. V § 15 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 1 písm. a) a c) sa
slová a) a c) nahrádzajú slovami a) a d) a g).
24. V § 15 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. d) sa slová d) a e) nahrádzajú slovami e) a f).
25. V § 21 ods. 3 písm. b) sa za slovo tovaru vkladajú slová alebo tovaru zaisteného pod¾a § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1.
26. V § 25 sa slová ktorý je falzifikát alebo nedovolená napodobnenina nahrádzajú slovami ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva.
27. V § 25 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Ak súd právoplatne rozhodol, e ide o tovar, ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva, náklady
na uskladnenie tohto tovaru v èase preruenia colného
konania alebo v èase jeho zaistenia je povinný uhradi
a) dovozca v prípade tovaru navrhnutého na prepustenie do colného reimu vo¾ný obeh,
b) vývozca v prípade tovaru navrhnutého na prepustenie do colného reimu vývoz alebo tovaru, ktorému
bolo pridelené colne schválené urèenie alebo pouitie spätný vývoz,
c) v ostatných prípadoch ten, komu bol tovar zaistený..
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Doterají text § 25 sa oznaèuje ako odsek 2.
28. V § 26 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo § 11a ods. 3 písm. b).
29. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
§ 26a
Ak súd zastaví konanie vo veci urèenia, èi ide o tovar,
ktorým sa poruuje právo duevného vlastníctva, v dôsledku smrti alebo zániku drite¾a tovaru bez právneho
nástupcu, na nakladanie so zaisteným tovarom sa pouije postup pod¾a § 11. Ak tento postup nemono poui, colný úrad zaistený tovar znièí na náklady oprávnenej osoby. Colný úrad vydá písomné rozhodnutie
o povinnosti uhradi náklady na znièenie zaisteného
tovaru a výke nákladov. Oprávnená osoba je povinná
uhradi náklady na znièenie zaisteného tovaru do 30
dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o urèení nákladov..
30. Doterají text § 27 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 4, ktoré znejú:
(2) Úèastníkom konania o iadosti pod¾a § 3 a 11a je
oprávnená osoba, ktorá poiadala o prijatie opatrenia,
alebo oprávnená osoba, ktorá poiadala o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(3) Lehoty pod¾a § 11c ods. 6 a 7 sú zachované, ak podanie, ktorým oprávnená osoba preukazuje, e podala
na súd návrh na zaèatie konania vo veci urèenia, èi ide
o tovar, ktorým sa poruuje jej právo duevného vlastníctva, je doruèené colnému úradu najneskôr v posledný deò lehoty.
(4) Lehota pod¾a § 11d ods. 3 je zachovaná, ak je iados o prijatie opatrenia na domácom trhu doruèená
colnému riadite¾stvu najneskôr v posledný deò lehoty..
31. Za § 31a sa vkladá § 31b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 31b
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. decembra 2009
(1) Na konanie zaèaté pred 1. decembrom 2009 sa pouijú predpisy úèinné do 30. novembra 2009.
(2) Ustanoveniami zákona úèinného od 1. decembra
2009 sa spravujú aj právne vzahy vzniknuté pred
1. decembrom 2009. Vznik týchto právnych vzahov,
ako aj práva a povinnosti z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2009 sa vak posudzujú pod¾a doterajích
predpisov..
32. Slová falzifikát alebo nedovolená napodobenina
vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami tovar, ktorým sa poruuje právo duevného
vlastníctva v príslunom tvare.
33. Zákon sa dopåòa prílohami è. 1 a 2, ktoré znejú:
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Príloha è. 1
k zákonu è. 200/2004 Z. z.

VZOR
ŽIADOSġ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
A
1. Údaje o žiadateĐovi
[oprávnená osoba podĐa § 2 písm. a)
zákona þ. 200/2004 Z. z.]:

2. Potvrdenie o prijatí žiadosti o prijatie
opatrenia na domácom trhu:

Obchodné meno/názov:
IýO:

3. Právo duševného vlastníctva:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Adresa/sídlo/miesto podnikania:
PSý:
Obec:
Telefónne þíslo:
ýíslo faxu:

͘ Patentové právo
͘ Dizajnové právo
͘ Právo úžitkových vzorov
͘ Autorské právo a práva súvisiace
s autorským právom
͘ Právo ochranných známok
͘ Právo k novým odrodám rastlín
a plemenám zvierat
͘ Právo oznaþení pôvodu výrobkov
a zemepisných oznaþení
͘ Právo topografií polovodiþových výrobkov

E-mailová adresa:
4. Priložené doklady preukazujúce právo duševného vlastníctva:

5. Poþet príloh obsahujúcich údaje o tovare:
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6. Kontaktná osoba:

7. Dátum:

Poštová adresa:

Obec:

Telefónne þíslo:

Podpis žiadateĐa:
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ýíslo faxu:
E-mailová adresa:
B
SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM
TRHU
͘ Žiadosti sa vyhovuje

Dátum:

Opatrenie na domácom trhu sa bude
uplatĖovaĢ

Podpis osoby konajúcej v mene Colného
riaditeĐstva Slovenskej republiky a odtlaþok
úradnej peþiatky:

od.....................do...........................

͘ Žiadosti sa nevyhovelo rozhodnutím

Dátum:

þ.....................zo dĖa.........................

Podpis osoby konajúcej v mene Colného
riaditeĐstva Slovenskej republiky a odtlaþok
úradnej peþiatky:

Vysvetlivky:
1. V þasti A odseky 1 a 3 až 7 vyplní žiadateĐ.
2. V þasti A ods. 3 žiadateĐ vyznaþí zodpovedajúce políþko.
3. V þasti A ods. 4 žiadateĐ uvedie všetky doklady, ktorými preukazuje právo duševného
vlastníctva a ktoré prikladá k žiadosti.
4. V þasti A ods. 5 žiadateĐ uvedie poþet príloh k žiadosti obsahujúcich údaje o tovare.
5. V þasti A odsek 2 a þasĢ B vyplní Colné riaditeĐstvo Slovenskej republiky.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 200/2004 Z. z.

VZOR
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Podpísaný/á .....................................................................................................,
oprávnená osoba podĐa § 2 písm. a) zákona þ. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti
porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení
neskorších predpisov (ćalej len „zákon þ. 200/2004 Z. z.“), ak nepodám na súd návrh na
zaþatie konania vo veci urþenia, þi ide o tovar, ktorým sa porušuje moje právo duševného
vlastníctva alebo v tomto konaní nebudem riadne pokraþovaĢ z dôvodov na mojej strane,
alebo ak sa dodatoþne zistí, že zaisteným tovarom sa neporušuje právo duševného vlastníctva,
a) preberám zodpovednosĢ za škodu, ktorá môže vzniknúĢ držiteĐovi tovaru podĐa § 2
písm. c) zákona þ. 200/2004 Z. z. pri realizácii opatrenia na domácom trhu podĐa § 1
ods. 2 zákona þ. 200/2004 Z. z.,
b) zaväzujem sa uhradiĢ colným orgánom náklady, ktoré vzniknú uskladnením tovaru
zaisteného podĐa § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1 zákona þ. 200/2004 Z. z.
Zaväzujem sa uhradiĢ colným orgánom aj náklady, ktoré vzniknú
a) uskladnením tovaru v þase jeho zaistenia podĐa § 11c ods. 4 zákona þ. 200/2004 Z. z.,
ak súd zastaví konanie vo veci urþenia, þi ide o tovar, ktorým sa porušuje právo
duševného vlastníctva, v dôsledku smrti alebo zániku držiteĐa tovaru bez právneho
nástupcu, ako aj náklady spojené so zniþením tovaru podĐa § 11e ods. 5 zákona
þ. 200/2004 Z. z., ak držiteĐ tovaru nie je známy,
b) porušením povinnosti podĐa § 11a ods. 8 zákona þ. 200/2004 Z. z.

V ................................ dĖa ....................

..............................................................
podpis oprávnenej osoby“.
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Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 200/2004 Z. z.
o opatreniach proti poruovaniu práv duevného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru, ako
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vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 116/2006 Z. z., zákonom è. 465/2008 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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477
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
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., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z. a zákona
è. 305/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová Francúzskej republiky vkladá èiarka a slová územia Alánd a za slová Normanských ostrovov sa vkladajú slová a okrem
území uvedených v osobitnom predpise1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Èl. 299 ods. 4 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva
(Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení..

2. V § 2 ods. 1 písm. g) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pozastavenie
dane sa nevzahuje na tabakové výrobky, ktoré boli
prepustené do colného reimu s podmieneèným oslobodením od cla,1b) ako aj doèasné uskladnenie alebo
umiestnenie tabakových výrobkov v slobodnom pásme
alebo v slobodnom sklade,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Èl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92
z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES
L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení..

3. V § 2 ods. 1 sa písmeno i) dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. akéko¾vek nakladanie s tabakovými výrobkami
mimo pozastavenia dane, ktoré neboli preukázate¾ne zdanené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá s tabakovými výrobkami nakladá alebo nakladala, preukáza v súlade s týmto zákonom, a to bez
oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,.
4. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) registrovaným odosielate¾om právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovate¾om daòového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosiela tabakové výrobky
v pozastavení dane po prepustení do vo¾ného obehu,2aa) prièom tabakové výrobky v pozastavení dane
nesmie prijíma ani skladova..

Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa znie:

2aa) Èl. 79 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení..

5. V § 2 ods. 2 sa za slovami Severného Írska slovo
a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a obchody uskutoènené s výsostnými územiami
Spojeného krá¾ovstva Ve¾kej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa povaujú za obchody uskutoènené s Cyperskou republikou.
6. V § 7 písmeno g) znie:
g) prepravené na daòové územie z iných èlenských tátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 33a
ods. 2 alebo prepravené na daòové územie z iných
èlenských tátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej
zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ïalej len medzinárodná zmluva);5) preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoèní pod¾a § 22 ods. 11,.
7. V § 9 ods. 21 sa vypúa slovo výstupným.
8. V § 9 ods. 25 sa vypúa slovo výstupného.
9. V § 9 sa odsek 30 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) vrátené spä na úèely reklamácie odberate¾om spotrebite¾ského balenia v inom èlenskom táte alebo
odberate¾om spotrebite¾ského balenia z územia tretieho tátu dodávate¾ovi spotrebite¾ského balenia na
daòovom území..
10. V § 11 ods. 1 písm. h), § 12 ods. 1 písm. h) a § 34
ods. 2 písm. b) sa slová colného reimu vo¾ný obeh,
nahrádzajú slovami vo¾ného obehu,2aa).
11. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) prijatia tabakových výrobkov osobou uvedenou
v § 33a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných tátov,
ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na pouitie v súvislosti
s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy,5) ak na také prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane pod¾a
§ 7 písm. g)..
12. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily
iných tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej
zmluvy, a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali tabakové výrobky na pouitie v súvislosti s aktivitami
pod¾a medzinárodnej zmluvy,5) ak na také prijatie
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nenadväzuje oslobodenie od dane pod¾a § 7
písm. g)..
13. V § 14 ods. 1 písm. a) sa slová k iadosti o vrátenie dane nahrádzajú slovami k daòovému priznaniu
pod¾a § 13 ods. 2 alebo k dodatoènému daòovému priznaniu pod¾a § 13 ods. 10 písm. a).
14. V § 14 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
15. V § 14 ods. 3 sa za slová v banke vkladá èiarka
a slová zahraniènej banke so sídlom v inom èlenskom
táte.
16. V § 14 ods. 7 úvodnej vete sa èíslo 6 nahrádza
èíslom 5.
17. V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová výpis z obchodného registra alebo ivnostenského registra nie starí ako
30 dní alebo jeho osvedèená kópia, alebo iný doklad
preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako
30 dní, alebo jeho osvedèená kópia, nahrádzajú slovami doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie
starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia, ak je iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,.
18. V § 19 ods. 7 písm. f) sa slová osobitnými predpismi.13a) nahrádzajú slovami osobitnými predpismi,13a)
ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala iados pod¾a písmena a)..
19. § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
§ 21
Postup pri preprave tabakových výrobkov
v pozastavení dane na daòovom území
(1) Tabakové výrobky v pozastavení dane je moné
prepravova na daòovom území len
a) z daòového skladu do iného daòového skladu,
b) z miesta dovozu (§ 27) do daòového skladu,
c) z daòového skladu do miesta výstupu (§ 28),
d) z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela
registrovaný odosielate¾ do miesta výstupu (§ 28),
e) do daòového skladu, ak sa prepravujú tabakové výrobky, ktorých vlastníkom sa stal tát pod¾a osobitného predpisu.3)
(2) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch, ak
nie je ohrozená vymoite¾nos dane alebo vybratie
dane, povoli na iados právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá chce prepravova na daòovom území tabakové výrobky v pozastavení dane, aj iný spôsob prepravy tabakových výrobkov, ako je uvedený v odseku 1.
(3) Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení
dane na daòovom území je moné uskutoèni len na základe elektronického sprievodného administratívneho
dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ïalej len elektronický dokument),
ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronické-
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ho dokumentu a aj akáko¾vek zmena vykonaná
prostredníctvom elektronického systému14a) musia by
podpísané zaruèeným elektronickým podpisom,14c) ak
sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾)
s colným úradom nedohodnú inak.
(4) Pred zaèatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daòovom území odosielate¾ (dodávate¾) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý
zale colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Colný
úrad odosielate¾a (dodávate¾a) elektronicky overí údaje
v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje
správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu
administratívny referenèný kód (ïalej len referenèný
kód) a zároveò zale elektronický dokument s prideleným referenèným kódom odosielate¾ovi (dodávate¾ovi),
príjemcovi (odberate¾ovi) a colnému úradu príjemcu
(odberate¾a). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielate¾a
(dodávate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje
odosielate¾a návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na
daòovom území je moné zaèa a po pridelení referenèného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na daòovom území musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(5) Odosielate¾ (dodávate¾) môe zrui elektronický
dokument, ak sa nezaèala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daòovom území; preprava
tabakových výrobkov v pozastavení dane na daòovom
území sa zaèína, keï tabakové výrobky v pozastavení
dane opustia daòový sklad odosielate¾a (dodávate¾a)
alebo sú prepustené do vo¾ného obehu. 2aa)
(6) Poèas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daòovom území môe odosielate¾ (dodávate¾), ktorý zloil zábezpeku na daò, zmeni miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo
zmeni príjemcu (odberate¾a) prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7) Príjemca (odberate¾) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane na daòovom území je
povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dòa
ukonèenia prepravy týchto tabakových výrobkov predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným
v osobitnom predpise 14b) (ïalej len správa o prijatí).
Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na
daòovom území sa povauje za ukonèenú dòom prijatia
tabakových výrobkov príjemcom (odberate¾om). Colný
úrad príjemcu (odberate¾a) elektronicky overí údaje
v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí
príjemcovi (odberate¾ovi) zaevidovanie správy o prijatí.
Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberate¾a) po jej
zaevidovaní bezodkladne zale odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) a colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Ak
údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný
úrad príjemcu (odberate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a správy o prijatí.
(8) Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na daòovom území, musia by po pre-
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vzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberate¾a).
(9) Ak colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je súèasne aj colným úradom príjemcu (odberate¾a), colný
úrad odole elektronický dokument s prideleným referenèným kódom príjemcovi (odberate¾ovi) a zaevidovanú správu o prijatí odole odosielate¾ovi (dodávate¾ovi).
(10) Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravova
v pozastavení dane na daòovom území, musí by vdy
zloená zábezpeka na daò. Zábezpeka na daò sa zloí
najmenej 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 zábezpeku na daò na tabakové výrobky, ktoré sa
majú prepravova v pozastavení dane. Zloenú zábezpeku na daò colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy
o prijatí, ak sa colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
(11) Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení
dane na daòovom území zloí zábezpeku na daò
a) prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je
1. odosielate¾om (dodávate¾om) na daòovom území,
2. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daòové územie,
3. odosielate¾om (vývozcom) pri vývoze z daòového
územia,
4. príjemcom tabakových výrobkov, ktorých vlastníkom sa stal tát pod¾a osobitného predpisu,3)
5. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území, ak
tabakové výrobky prepravované v pozastavení
dane pod¾a odseku 1 písm. a) sú v jeho vlastníctve, alebo
6. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) na daòovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
b) registrovaný odosielate¾ alebo
c) dopravca alebo príjemca (odberate¾) na daòovom
území namiesto odosielate¾a (dodávate¾a), ak sa tak
dohodli a colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) s dohodou súhlasil.
§ 22
Postup pri preprave tabakových výrobkov
v pozastavení dane na území únie
(1) Tabakové výrobky v pozastavení dane je moné
prepravova na území únie len
a) z daòového skladu na daòovom území alebo z miesta
dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielate¾ na daòovom území do daòového
skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom èlenskom táte, alebo slovenskému zástupcovi pod¾a
§ 33a ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na pouitie
v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej

b)

c)

d)

e)
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zmluvy5) na územie tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
z daòového skladu na daòovom území alebo z miesta
dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielate¾ na daòovom území do daòového
skladu na daòovom území cez územie iného èlenského tátu,
z daòového skladu v inom èlenskom táte alebo od
registrovaného odosielate¾a v inom èlenskom táte
do daòového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi
na daòovom území,
z daòového skladu v inom èlenskom táte alebo od
registrovaného odosielate¾a v inom èlenskom táte
do daòového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi
v inom èlenskom táte cez daòové územie,
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho tátu.

(2) Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení
dane na území únie je moné uskutoèni len na základe
elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj
akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia by podpísané zaruèeným
elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielate¾ (dodávate¾) alebo príjemca (odberate¾) s colným úradom nedohodnú inak.
(3) Pred zaèatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daòového územia na územie únie vyhotoví odosielate¾ (dodávate¾) návrh elektronického dokumentu, ktorý zale colnému úradu odosielate¾a
(dodávate¾a). Colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a)
elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenèný kód a zároveò zale
elektronický dokument s prideleným referenèným kódom odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) a správcovi dane
èlenského tátu príjemcu (odberate¾a). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne,
colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) o tejto skutoènosti
bezodkladne informuje odosielate¾a návrhu elektronického dokumentu. Ak sa tabakové výrobky prepravujú
v pozastavení dane pod¾a odseku 1 písm. b) a údaje
uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný
úrad odosielate¾a (dodávate¾a) zale elektronický dokument príjemcovi (odberate¾ovi) tabakových výrobkov
a colnému úradu príjemcu (odberate¾a). Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie
je moné zaèa a po pridelení referenèného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na
území únie musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.
(4) Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení
dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. c), colný úrad
príjemcu (odberate¾a) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a) zasla príjemcovi (odberate¾ovi).
(5) Odosielate¾ (dodávate¾) môe zrui elektronický
dokument, ak sa nezaèala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie sa
zaèína, keï tabakové výrobky opustia daòový sklad
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odosielate¾a (dodávate¾a) alebo sú prepustené do vo¾ného obehu. 2aa)
(6) Poèas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie môe prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý zloil zábezpeku na daò, alebo registrovaný odosielate¾ na daòovom území, ktorý zloil
zábezpeku na daò, zmeni miesto prijatia tabakových
výrobkov v pozastavení dane alebo zmeni príjemcu
(odberate¾a), s výnimkou príjemcu (odberate¾a), ktorým je slovenský zástupca pod¾a § 33a ods. 15 alebo
ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7) Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. c), príjemca (odberate¾) tabakových výrobkov prepravovaných
v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukonèenia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a) správu o prijatí. Preprava
tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie
sa povauje za ukonèenú dòom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberate¾om). Colný úrad príjemcu
(odberate¾a) elektronicky overí údaje v správe o prijatí,
a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberate¾ovi)
zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný
úrad príjemcu (odberate¾a) zale bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a
(dodávate¾a). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú
správne, colný úrad príjemcu (odberate¾a) o tejto skutoènosti bezodkladne informuje odosielate¾a správy
o prijatí.
(8) Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie pod¾a odseku 1 písm. a), colný
úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane èlenského tátu príjemcu
(odberate¾a) zasla odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) na daòovom území.
(9) Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na území únie, musia by po prevzatí
bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberate¾a).
(10) Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravova
v pozastavení dane na území únie, musí by vdy zloená zábezpeka na daò s výnimkou prepravy tabakových
výrobkov slovenskému zástupcovi pod¾a § 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 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
iados odosielate¾a (dodávate¾a) povolí, aby namiesto
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odosielate¾a (dodávate¾a) zloil zábezpeku na daò dopravca alebo príjemca (odberate¾), ak sa tak odosielate¾
(dodávate¾) a dopravca alebo príjemca (odberate¾) dohodli. Zloenú zábezpeku na daò colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) bezodkladne vráti právnickej osobe
alebo fyzickej osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po
zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane
èlenského tátu príjemcu (odberate¾a), ak sa colný
úrad odosielate¾a (dodávate¾a) a právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli inak.
(11) Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 33a ods. 2 alebo
z daòového územia osobám uvedeným v § 33a ods. 15
sa uskutoèòuje s elektronickým dokumentom
a s osvedèením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným pod¾a vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ïalej len osvedèenie o oslobodení).
Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane
z územia únie ozbrojeným silám iných èlenských tátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich
civilným zamestnancom, na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy5) alebo z daòového
územia 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 uskutoèòuje s osvedèením o oslobodení. Po ukonèení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane osoby
uvedené v § 33a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí
tabakových výrobkov Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, prièom postupuje primerane
pod¾a osobitného predpisu;14b) Colný úrad Bratislava
zale správu o prijatí správcovi dane èlenského tátu
odosielate¾a (dodávate¾a)..
Poznámky po èiarou k odkazom 3, 14a a 14c znejú:

3) Napríklad Obèiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov,
§ 64 a 66, 68, 69, 75 a 77 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, Trestný zákon.
14a
) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy
a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162,
1. 7. 2003).
14b
) Nariadenie Komisie (ES) è. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým
sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokia¾ ide
o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani v reime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197,
29. 7. 2009).
14c
) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

20. V § 23 ods. 2 písm. f) sa za slová mernej jednotke vkladajú slová a predpokladaný èas prijatia celého
mnostva tabakových výrobkov.
21. V § 23 odsek 3 znie:
(3) Prílohou k iadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho
osvedèená kópia, ak je iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt
na daòovom území. iadate¾ je povinný na poiadanie
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colného úradu spresni údaje uvedené v iadosti
a v prílohe k iadosti..
22. V § 23 ods. 8 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a urèí lehotu
na prijatie celého mnostva tabakových výrobkov, ktorá nesmie by dlhia ako 60 kalendárnych dní odo dòa
vydania povolenia prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane..
23. V § 23 ods. 14 písm. f) sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak právnická
osoba alebo fyzická osoba nepodala iados pod¾a písmena a),.
24. V § 23 sa odsek 14 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) dòom uplynutia lehoty pod¾a odseku 8..
25. § 24 a 28 vrátane nadpisov znejú:
§ 24
Registrovaný odosielate¾
(1) Registrovaným odosielate¾om na daòovom území
je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosiela tabakové výrobky v pozastavení dane po
ich prepustení do vo¾ného obehu.2aa) Registrovaným
odosielate¾om je aj právnická osoba alebo fyzická osoba
na území iného èlenského tátu oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu odosiela
tabakové výrobky po ich prepustení do vo¾ného
obehu2aa) v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce by registrovaným odosielate¾om na daòovom území, musí písomne poiada colný
úrad o registráciu a vydanie povolenia odosiela tabakové výrobky v pozastavení dane.
(2) iados o registráciu a vydanie povolenia odosiela tabakové výrobky v pozastavení dane musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
d) obchodný názov tabakového výrobku,
e) údaj o predpokladanom roènom mnostve tabakových výrobkov odosielaných v pozastavení dane
v príslunej mernej jednotke,
f) zoznam èlenských tátov, do ktorých bude iadate¾
odosiela tabakové výrobky v pozastavení dane.
(3) Prílohou k iadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho
osvedèená kópia, ak je iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt
na daòovom území.
(4) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,8)
b) zloil zábezpeku na daò pod¾a § 23 ods. 5,
c) colný úrad ani daòový úrad nemá voèi iadate¾ovi ku
dòu podania iadosti poh¾adávky po lehote splatnosti,
d) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
pod¾a osobitných predpisov,7)

Strana 3585

e) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu
a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi riadiacich alebo
kontrolných orgánov iadate¾a,
f) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) iadate¾ je povinný na iados colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti a v prílohe k iadosti.
(6) Na registráciu, vydanie povolenia odosiela tabakové výrobky v pozastavení dane, zábezpeku na daò,
zmenu údajov a na odòatie a zánik povolenia odosiela
tabakové výrobky v pozastavení dane sa pouije § 23
primerane.
§ 25
Postup pri preprave tabakových výrobkov
v pozastavení dane pri nedostupnom
elektronickom systéme
(1) Na úèely tohto zákona sa elektronický systém14a)
povauje za nedostupný, ak je elektronický systém14a)
nedostupný u správcu dane a nie je moné vypracova,
odosla alebo prija elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2) Ak je elektronický systém14a) nedostupný, odosielate¾ (dodávate¾) je povinný
a) oznámi písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) zaèatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení
dane; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyaduje,
b) vyhotovi sprievodný administratívny dokument
v písomnej forme (ïalej len sprievodný dokument),
ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 21 ods. 3 alebo § 22 ods. 2.
(3) Ak je elektronický systém14a) nedostupný, môe
odosielate¾ (dodávate¾) zaèa prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane len so súhlasom colného
úradu odosielate¾a (dodávate¾a). Súhlas so zaèatím
prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane
oznamuje colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) faxom
alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyaduje.
(4) Tabakové výrobky prepravované v pozastavení
dane musí sprevádza sprievodný dokument vyhotovený odosielate¾om (dodávate¾om). Odosielate¾ (dodávate¾) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu
a ïaliu kópiu sprievodného dokumentu je povinný
pred zaèatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zasla písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a); v prípade
faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doruèenie nevyaduje.
(5) Ak je poèas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, môe
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odosielate¾ (dodávate¾), ktorý zloil zábezpeku na daò,
zmeni miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeni príjemcu (odberate¾a) s výnimkou príjemcu (odberate¾a), ktorým je slovenský zástupca pod¾a § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej
republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) informácie pod¾a osobitného predpisu14b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielate¾ (dodávate¾) je povinný
poadované informácie zasla písomne, faxom alebo
elektronicky colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a);
v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa
jeho písomné doruèenie nevyaduje. Po obdraní súhlasu colného úradu odosielate¾a (dodávate¾a) je odosielate¾ (dodávate¾) povinný vyznaèi na zadnej strane
sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované tabakové výrobky, nové miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo nového príjemcu (odberate¾a).
(6) Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukonèila so sprievodným dokumentom alebo
ak je elektronický systém14a) nedostupný v èase prijatia
tabakových výrobkov v pozastavení dane, príjemca (odberate¾) je povinný vyhotovi správu o prijatí v písomnej
forme (ïalej len písomná správa o prijatí), ktorá musí
obsahova rovnaké údaje ako správa o prijatí pod¾a
§ 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Písomná správa o prijatí je
potvrdením o ukonèení prepravy tabakových výrobkov
v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom
systéme.14a) Príjemca (odberate¾) je povinný túto písomnú správu o prijatí predloi colnému úradu príjemcu
(odberate¾a), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) alebo
správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a). Colný úrad odosielate¾a (dodávate¾a) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zasla odosielate¾ovi (dodávate¾ovi).
(7) Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, colný
úrad, odosielate¾ (dodávate¾) a príjemca (odberate¾) sú
povinní bezodkladne postupova pod¾a § 21 alebo § 22;
rovnako sú povinní postupova, ak bola preprava týchto tabakových výrobkov ukonèená pri nedostupnom
elektronickom systéme.14a)
(8) Ak nebola príjemcom (odberate¾om) vyhotovená
správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného
dôvodu, ako je nedostupnos elektronického systému,14a) je príjemca (odberate¾) povinný predloi colnému úradu príjemcu (odberate¾a) iný dôkaz o ukonèení
prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane,
ktorý musí obsahova rovnaké náleitosti, aké sú uvedené v správe o prijatí pod¾a § 21 ods. 7 alebo § 22
ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberate¾a) uzná iný
dôkaz o ukonèení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, oznámi túto skutoènos colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) alebo správcovi dane èlenského tátu odosielate¾a (dodávate¾a) a ukonèí
prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane
prostredníctvom elektronického systému.14a)
(9) Pri nedostupnom elektronickom systéme14a) nie
je dotknutá povinnos zloi zábezpeku na daò pod¾a
tohto zákona.
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§ 26
Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov
v pozastavení dane
(1) Nezrovnalosou pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na úèely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v ktorých dôsledku sa preprava
tabakových výrobkov alebo èas prepravy tabakových
výrobkov v pozastavení dane neukonèila pod¾a tohto
zákona.
(2) Za nezrovnalos pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na úèely tohto zákona nepovauje, ak
a) boli tabakové výrobky pri preprave v pozastavení
dane nenávratne znièené v dôsledku nehody, havárie, nepredvídate¾ných okolností alebo vplyvom vyej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo
správcom dane iného èlenského tátu, alebo
b) dolo pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov
súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosami
poèas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným
úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu.
(3) Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne nezrovnalos na daòovom území, daòová povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom
vzniku nezrovnalosti.
(4) Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane z iného èlenského tátu na daòové územie
zistí nezrovnalos na daòovom území a nie je moné urèi miesto vzniku nezrovnalosti, daòová povinnos
vznikne na daòovom území, a to dòom zistenia nezrovnalosti.
(5) Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne daòová povinnos pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 a daòovým dlníkom je prevádzkovate¾ daòového skladu, registrovaný odosielate¾ alebo
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò v inom èlenskom táte, colný úrad informuje správcu dane èlenského tátu, v ktorom bola
zloená zábezpeka na daò, o vzniku povinnosti prizna
a zaplati daò na daòovom území.
(6) Ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane z daòového územia na územie iného èlenského
tátu neboli dopravené na miesto urèenia a poèas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nebola
zistená nezrovnalos, daòová povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom odoslania tabakových výrobkov v pozastavení dane. Ak odosielate¾ (dodávate¾) tabakových výrobkov v lehote do tyroch mesiacov odo
dòa odoslania tabakových výrobkov nepredloí colnému úradu dôkaz o ukonèení prepravy, podá daòové priznanie a zaplatí daò spôsobom pod¾a odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukonèenie prepravy sa na úèely tohto
zákona povauje správa o prijatí alebo písomná správa
o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená
prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ïalej len

Èiastka 167

Zbierka zákonov è. 477/2009

správa o vývoze), alebo správa o vývoze v písomnej
forme (ïalej len písomná správa o vývoze), alebo iný
dôkaz preukazujúci ukonèenie prepravy tabakových
výrobkov v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, e nezrovnalos nevznikla na daòovom území.
(7) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
zloila zábezpeku na daò na daòovom území, nebola
preukázate¾ne oboznámená so skutoènosou, e tabakové výrobky neboli dopravené na miesto urèenia, je
oprávnená do 30 dní odo dòa obdrania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutoènosti preukáza colnému úradu odosielate¾a (dodávate¾a) ukonèenie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo vznik
nezrovnalosti v inom èlenskom táte.
(8) Daòový dlník, ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti pod¾a
§ 13 ods. 2, prièom daò vypoèíta pod¾a sadzieb platných v deò vzniku daòovej povinnosti. Daòový dlník,
s výnimkou prevádzkovate¾a daòového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti poda daòové priznanie, vypoèíta daò pod¾a sadzieb dane platných v deò vzniku daòovej povinnosti
a v rovnakej lehote zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak daòový dlník má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(9) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dòa zaèatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane
zistí, e k nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane dolo
a) v inom èlenskom táte a v tom èlenskom táte bola
daò zaplatená, colný úrad zaplatenú daò na daòovom území vráti daòovému dlníkovi, ktorý daò zaplatil, a to do 30 dní odo dòa predloenia dokladu
o zaplatení dane v inom èlenskom táte,
b) na daòovom území pri preprave tabakových výrobkov z daòového skladu na daòovom území do daòového skladu na daòovom území, ktorá mala za následok vznik daòovej povinnosti a daò bola
zaplatená, colný úrad zaplatenú daò vráti daòovému dlníkovi, a to do 30 dní odo dòa predloenia dokladu potvrdzujúceho, e nezrovnalos bola odstránená.

Strana 3587

ho obehu2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovate¾
daòového skladu alebo registrovaný odosielate¾ (ïalej
len dovozca), do pozastavenia dane, musia by bezodkladne umiestnené v daòovom sklade na daòovom území alebo odoslané dovozcom prevádzkovate¾ovi daòového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území
iného èlenského tátu. Dovozca je povinný preukáza
sa colnému úradu, ktorý tabakové výrobky prepúa do
vo¾ného obehu, 2aa) povolením na prevádzkovanie daòového skladu alebo povolením odosiela tabakové výrobky v pozastavení dane a potvrdením colného úradu
o výke zloenej zábezpeky na daò pripadajúcej na prepravované mnostvo tabakových výrobkov. Zloenie
zábezpeky na daò sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò
pod¾a § 20 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daò na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravova v pozastavení
dane.
§ 28
Postup pri preprave tabakových výrobkov
v pozastavení dane pri vývoze
(1) Vývozom tabakových výrobkov sa na úèely tohto
zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do
colného reimu vývoz19a) a ich preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na úèely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukonèená a tabakové výrobky
opustili územie únie. Tabakové výrobky po prepustení
do colného reimu vývoz19a) môe prepravova v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je
prevádzkovate¾ daòového skladu alebo registrovaný
odosielate¾ (ïalej len vývozca).

(1) Dovozom tabakových výrobkov sa na úèely tohto
zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do
vo¾ného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je
miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú v èase
prepustenia do vo¾ného obehu.2aa) Na daò a na správu
dane pri dovoze tabakových výrobkov sa vzahujú colné
predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení
dane pri vývoze je moné uskutoèni len na základe
elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zale colnému úradu vývozu19b) na daòovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj
akáko¾vek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musí by podpísaná zaruèeným
elektronickým podpisom,14c) ak sa vývozca a colný úrad
vývozu19b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu19b) na
daòovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí
k návrhu elektronického dokumentu referenèný kód
a zároveò zale elektronický dokument s prideleným
referenèným kódom vývozcovi a colnému úradu
výstupu19c) na daòovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný
úrad vývozu19b) na daòovom území o tejto skutoènosti
bezodkladne informuje odosielate¾a návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je moné zaèa a po pridelení
referenèného kódu. Tabakové výrobky prepravované
v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádza písomný dokument obsahujúci referenèný kód.

(2) Tabakové výrobky po prepustení do vo¾ného
obehu2aa) je moné uvies do daòového reimu pozastavenia dane, prièom sa uplatní rovnaký postup ako pri
preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane.

(3) Vývozca môe zrui elektronický dokument, ak
bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým boli tabakové výrobky navrhnuté do colného reimu vývoz,19a) zruené
pod¾a osobitného predpisu.19d)

(3) Tabakové výrobky, ktoré po prepustení do vo¾né-

(4) Poèas prepravy tabakových výrobkov v pozastave-

§ 27
Postup pri preprave tabakových výrobkov
v pozastavení dane pri dovoze
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ní dane pri vývoze môe vývozca, ktorý zloil zábezpeku
na daò, zmeni miesto výstupu tabakových výrobkov
prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(5) Colný úrad výstupu19c) na daòovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému14a) elektronické potvrdenie osvedèujúce, e tabakové výrobky
opustili územie únie (ïalej len potvrdenie o výstupe),
ktoré odole colnému úradu vývozu19b) na daòovom
území. Colný úrad vývozu19b) na daòovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe
a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, e preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze bola ukonèená a tabakové výrobky opustili územie únie.
(6) Ak je colný úrad vývozu19b) na daòovom území
zároveò i colným úradom výstupu19c) na daòovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zale vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyaduje.
(7) Ak je miesto vývozu v inom èlenskom táte
a miesto výstupu je na daòovom území, colný úrad
výstupu19c) na daòovom území vyhotoví potvrdenie
o výstupe, ktoré elektronicky zale správcovi dane
èlenského tátu vývozu.
(8) Ak je miesto vývozu na daòovom území a miesto
výstupu je v inom èlenskom táte, colný úrad vývozu19b)
na daòovom území zale elektronický dokument colnému úradu výstupu19c) v inom èlenskom táte. Colný
úrad vývozu19b) na daòovom území po obdraní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom
výstupu19c) v inom èlenskom táte elektronicky overí
údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu
o vývoze, ktorú zale vývozcovi.
(9) Na zloenie zábezpeky na daò na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze sa pouije ustanovenie § 22 ods. 10 primerane. Zloenú zábezpeku na daò colný úrad vývozu19b) bezodkladne
vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zloila zábezpeku na daò, po zaevidovaní správy o vývoze,
ak sa colný úrad vývozu19b) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zloila zábezpeku na daò, nedohodli
inak..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7, 8, 19a a 19d
znejú:
7) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
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.
8
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov.
19a
) Èl. 161 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
19b
) Èl. 4 bod 4c nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
19c
) Èl. 4 bod 4d nariadenia è. 2913/92 v platnom znení.
19d
) Èl. 66 nariadenia è. 2913/92 v platnom znení..

Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 18 sa vypúajú.
26. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 28a
Postup pri preprave tabakových výrobkov
v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom
elektronickom systéme
(1) Ak je elektronický systém14a) nedostupný pod¾a
§ 25, vývozca je povinný
a) oznámi písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu19b) zaèatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze;
v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia
nevyaduje,
b) vyhotovi sprievodný dokument pod¾a § 25 ods. 2
písm. b).
(2) Vývozca môe zaèa prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pod¾a odseku 1 len so
súhlasom colného úradu vývozu.19b) Súhlas so zaèatím
prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri
vývoze oznamuje colný úrad vývozu19b) faxom alebo
elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyaduje.
(3) Tabakové výrobky prepravované v pozastavení
dane pri vývoze musí sprevádza sprievodný dokument
vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ïaliu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred zaèatím prepravy zasla písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu
vývozu;19b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné
doruèenie nevyaduje.
(4) Ak je poèas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) nedostupný pod¾a § 25 môe vývozca, ktorý zloil zábezpeku
na daò, zmeni miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu19b) informácie pod¾a osobitného
predpisu14b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný poadované informácie zasla písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;19b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doruèenie nevyaduje. Po obdraní súhlasu colného úradu vývozu19b) je vývozca povinný vyznaèi na zadnej strane sprievodného
dokumentu, ktorý sprevádza prepravované tabakové
výrobky, nové miesto výstupu.
(5) Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukonèila so sprievodným dokumentom na daòovom území alebo ak je elektronický systém14a)
nedostupný v èase, keï tabakové výrobky opustili územie únie na daòovom území, colný úrad výstupu19c) na
daòovom území je povinný vyhotovi potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ïalej len písomné potvrdenie
o výstupe), ktoré musí obsahova rovnaké údaje ako
potvrdenie o výstupe pod¾a § 28 ods. 5. Colný úrad
výstupu19c) na daòovom území zale písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu19b) na daòovom
území alebo správcovi dane èlenského tátu vývozcu,
ak neboli tabakové výrobky prepustené do colného reimu vývoz 19a) na daòovom území. Písomné potvrdenie
o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, e tabakové výrobky opustili územie únie. Colný úrad vývozu19b) na
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daòovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zale
vývozcovi.
(6) Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu19b) a colný úrad výstupu19c) sú povinní bezodkladne postupova pod¾a § 28 ods. 2; rovnako sú povinní postupova, ak bola preprava tabakových
výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukonèená pri
nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(7) Ak nebola colným úradom vývozu19b) vyhotovená správa o vývoze pod¾a § 28 ods. 5 z iného dôvodu,
ako je nedostupnos elektronického systému,14a) je vývozca povinný predloi colnému úradu vývozu19b) iný
dôkaz o ukonèení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahova rovnaké údaje, aké sú uvedené v správe o vývoze pod¾a § 28
ods. 5. Ak colný úrad vývozu19b) na daòovom území
uzná iný dôkaz o ukonèení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutoènos vývozcovi a ukonèí prepravu tabakových výrobkov
v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.14a).
27. § 29 vrátane nadpisu znie:
§ 29
Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia
dane na podnikate¾ské úèely
(1) Ak sa tabakové výrobky uvedené do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte prepravia na daòové
územie na podnikate¾ské úèely, vzniká daòová povinnos na daòovom území, a to dòom prevzatia tabakových výrobkov na daòovom území; na úèely tohto zákona
sa
tabakovými
výrobkami
urèenými
na
podnikate¾ské úèely rozumie ich dodanie na iné úèely
ako na súkromné úèely pod¾a § 31 ods. 1. Daòovým dlníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
príjemcom (odberate¾om) tabakových výrobkov.
(2) Príjemca (odberate¾) tabakových výrobkov je povinný pred prevzatím tabakových výrobkov pod¾a odseku 1
a) písomne oznámi colnému úradu svoje identifikaèné
údaje, mnostvo v príslunej mernej jednotke, obchodný názov a presné vymedzenie tabakových výrobkov, ktoré chce odobra a identifikaèné údaje dodávate¾a tabakových výrobkov,
b) zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo odoberaných tabakových výrobkov; na
zábezpeku na daò sa pouije § 20 primerane.
(3) Daòový dlník je povinný pri vzniku daòovej povinnosti bezodkladne poda daòové priznanie colnému
úradu a zaplati daò najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu
vznikla daòová povinnos. Na daòové priznanie sa pouije § 13 primerane.
(4) Ak sa tabakové výrobky pod¾a odseku 1 prepravujú na daòové územie alebo prijímajú na daòovom území
opakovane, na iados príjemcu (odberate¾a) môe colný úrad povoli, aby dodávky uskutoènené v jednom
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zdaòovacom období boli zahrnuté do jedného daòového priznania.
(5) Na úhradu dane je moné po dohode s colným
úradom poui zloenú zábezpeku na daò; povinnos
vyrovna prípadné rozdiely z pouitia zábezpeky na daò
tým nie je dotknutá.
(6) Ak pri preprave tabakových výrobkov na podnikate¾ské úèely pod¾a odseku 1 dolo k nenávratnému
znièeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyej moci, alebo dolo pri preprave tabakových výrobkov na podnikate¾ské úèely k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na
prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich
fyzikálno-chemickými vlastnosami poèas prepravy
a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné znièenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu, daòová
povinnos vo výke dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné znièenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na iados vráti
zábezpeku na daò zloenú pod¾a odseku 2 príjemcovi
(odberate¾ovi) tabakových výrobkov vo výke dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov, ktoré
bolo colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu uznané ako strata tabakových výrobkov
alebo nenávratné znièenie tabakových výrobkov.
(7) Ak daòová povinnos nevznikne pod¾a odseku
1, vzniká daòová povinnos 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. Daòový dlník je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni
vzniku daòovej povinnosti poda daòové priznanie
a zaplati daò pod¾a sadzieb dane platných v deò prepravenia alebo pouitia tabakových výrobkov, a to
a) colnému úradu, ak má daòový dlník sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(8) Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daòového vo¾ného obehu na daòovom území prepravi do
iného èlenského tátu na podnikate¾ské úèely, musí
odosielate¾ (dodávate¾) vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument a postupova pod¾a § 30.
(9) Odosielate¾ (dodávate¾) tabakových výrobkov je
povinný pred uskutoènením dodávky poda colnému
úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikaèné údaje, mnostvo tabakových výrobkov v príslunej mernej jednotke, obchodný názov a presné vymedzenie tabakových výrobkov, ktoré chce doda
a identifikaèné údaje príjemcu (odberate¾a) tabakových
výrobkov; po uskutoènení dodávky je moné poda colnému úradu iados o vrátenie dane pod¾a § 14 ods. 6.
(10) Ak sa tabakové výrobky uvedené do daòového
vo¾ného obehu na daòovom území prepravujú cez úze-
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mie iného èlenského tátu na daòové územie, je odosielate¾ (dodávate¾) tabakových výrobkov povinný oznámi
colnému úradu údaje pod¾a odseku 2, vyhotovi zjednoduený sprievodný dokument a postupova primerane pod¾a § 30.
(11) Tabakové výrobky uvedené do daòového vo¾ného
obehu na daòovom území prepravované do iného èlenského tátu na podnikate¾ské úèely alebo tabakové výrobky uvedené do daòového vo¾ného obehu v inom
èlenskom táte prepravované na daòové územie na
podnikate¾ské úèely sa povaujú za tabakové výrobky
dodané na podnikate¾ské úèely dòom prijatia týchto tabakových výrobkov príjemcom (odberate¾om) tabakových výrobkov, ak sa preprava uskutoèòuje so zjednodueným sprievodným dokumentom.
(12) Tabakové výrobky uvedené do daòového vo¾ného
obehu na daòovom území alebo na území iného èlenského tátu dodané na paluby lietadiel alebo lodí uskutoèòujúcich prepravu na daòové územie alebo na územie iného èlenského tátu, ktoré nie sú ponúkané na
predaj na daòovom území, sa na úèely tohto zákona nepovaujú za tabakové výrobky urèené na podnikate¾ské úèely na daòovom území.
(13) Ak odberate¾ tabakových výrobkov, ktorým je
oprávnený príjemca, chce tabakové výrobky uvedené do
daòového vo¾ného obehu na daòovom území prepravova na úèely reklamácie dodávate¾ovi reklamovaných tabakových výrobkov, ktorým je prevádzkovate¾ daòového
skladu v inom èlenskom táte, môe takéto tabakové výrobky prepravova len so zjednodueným sprievodným
dokumentom. Na zjednoduenom sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uvies poèet kontrolných známok a ich identifikaèné èísla, ak sa reklamované tabakové výrobky nachádzali v spotrebite¾skom
balení a boli prepravované v rámci reklamácie na územie iného èlenského tátu oznaèené kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje
primerane pod¾a § 14; potvrdenie správcu dane iného
èlenského tátu o vysporiadaní dane v tomto èlenskom
táte sa nevyaduje..
28. V § 30 ods. 1 sa slová právnom predpise únie
nahrádzajú slovami osobitnom predpise.
29. V § 31 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: mnostvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej
800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár
alebo jeden kg tabaku..
30. V § 32 ods. 4 sa za slová daòovej povinnosti
vkladajú slová vypoèíta daò pod¾a sadzieb dane platných v deò prevzatia tabakových výrobkov, a vypúajú sa slová a splatnos dane.
31. § 32 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak pri dodaní tabakových výrobkov pod¾a odseku 1 dolo k nenávratnému znièeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyej moci alebo dolo k stratám tabakových výrobkov,
ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosami poèas prepravy a ak sú tieto straty tabakových vý-
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robkov alebo nenávratné znièenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského
tátu, daòová povinnos vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané
ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné znièenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na
iados vráti zábezpeku na daò zloenú pod¾a odseku 3
písm. c) odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) tabakových výrobkov vo výke dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo
správcom dane iného èlenského tátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné znièenie tabakových výrobkov..
32. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 32a
Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov
mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely
alebo pri zásielkovom obchode
(1) Nezrovnalosou pri preprave tabakových výrobkov pod¾a § 29 alebo § 32 sa na úèely tohto zákona rozumejú okolnosti, v ktorých dôsledku sa preprava tabakových výrobkov alebo èas prepravy tabakových
výrobkov uvedených do daòového vo¾ného obehu neukonèila pod¾a tohto zákona.
(2) Za nezrovnalos pri preprave tabakových výrobkov v daòovom vo¾nom obehu sa na úèely tohto zákona
nepovauje, ak
a) boli tabakové výrobky pri preprave v daòovom vo¾nom obehu nenávratne znièené v dôsledku nehody,
havárie alebo vplyvom vyej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu, alebo
b) dolo pri preprave tabakových výrobkov v daòovom
vo¾nom obehu k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov poèas prepravy, a ak sú tieto straty uznané
colným úradom alebo správcom dane iného èlenského tátu.
(3) Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli
uvedené do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom
táte, vznikne nezrovnalos na daòovom území, daòová
povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom vzniku nezrovnalosti.
(4) Ak sa pri preprave tabakových výrobkov, ktoré
boli uvedené do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, zistí nezrovnalos a nie je moné urèi
miesto vzniku nezrovnalosti, daòová povinnos vznikne na daòovom území, a to dòom zistenia nezrovnalosti
na daòovom území.
(5) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dòa vzniku
nezrovnalosti pod¾a odseku 4 zistí, e k nezrovnalosti
pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené
do daòového vo¾ného obehu v inom èlenskom táte, dolo v inom èlenskom táte a v tom èlenskom táte bola
daò zaplatená, colný úrad daò zaplatenú na daòovom
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území vráti daòovému dlníkovi do 30 dní odo dòa
predloenia dokladu o zaplatení dane v inom èlenskom
táte.
(6) Daòovým dlníkom je príjemca (odberate¾) tabakových výrobkov, ktorý zloil zábezpeku na daò pod¾a
§ 29 ods. 2 písm. b), alebo odosielate¾ (dodávate¾) tabakových výrobkov, ktorý zloil zábezpeku na daò pod¾a
§ 32 ods. 3 písm. c).
(7) Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v daòovom vo¾nom obehu zistí, e nezrovnalos na daòovom
území nevznikla, colný úrad zloenú zábezpeku na daò
vráti príjemcovi (odberate¾ovi) tabakových výrobkov
alebo odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) tabakových výrobkov, ktorý zloil zábezpeku na daò na daòovom území
a preukázal, e nezrovnalos nevznikla na daòovom
území.
(8) Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré
boli uvedené do daòového vo¾ného obehu na daòovom
území, vznikne nezrovnalos v inom èlenskom táte
alebo sa zistí, e k nezrovnalosti dolo v inom èlenskom
táte a v tom èlenskom táte bola daò zaplatená, colný
úrad vráti daò z preukázate¾ne zdanených tabakových
výrobkov na daòovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daò zaplatila, a to do 30 dní odo dòa
predloenia dokladu o zaplatení dane v inom èlenskom
táte.
(9) Ak vznikla daòová povinnos pod¾a odseku 3
alebo odseku 4, je daòový dlník povinný do piatich
pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daòovej
povinnosti poda daòové priznanie, vypoèíta daò pod¾a sadzieb dane platných v deò vzniku daòovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak daòový dlník má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území.
(10) Na daòové priznanie sa pouije § 13 primerane..
33. V § 33a ods. 6 a 19 sa slová so sprievodným dokumentom nahrádzajú slovami s elektronickým dokumentom.
34. V § 38 odsek 1 znie:
(1) Registrovaný odosielate¾ je povinný vies evidenciu
a) prijatých tabakových výrobkov,
b) odoslaných tabakových výrobkov v pozastavení
dane..
35. V § 40 ods. 1 sa slová daòových splnomocnencov nahrádzajú slovami registrovaných odosielate¾ov.
36. V § 40 ods. 2 písm. c) sa slová daòového splnomocnenca nahrádzajú slovami registrovaného odosielate¾a.
37. Za § 44f sa vkladá § 44g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 44g
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2010
(1) Odosielate¾ (dodávate¾) tabakových výrobkov pri
preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na
daòovom území môe postupova pod¾a § 21 v znení
úèinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2) Odosielate¾ (dodávate¾) tabakových výrobkov pri
preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na
územie iného èlenského tátu postupuje v období po
31. marci 2010 do 31. decembra 2010 pod¾a § 22 v znení úèinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom
nedohodne inak.
(3) Ak príjemca (odberate¾) na daòovom území príjme
tabakové výrobky v pozastavení dane z iného èlenského
tátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010
pod¾a § 22 v znení úèinnom do 31. marca 2010, ukonèí
túto prepravu pod¾a § 22 v znení úèinnom do 31. marca
2010.
(4) Na prepravu tabakových výrobkov pod¾a odsekov
1 a 3 je moné poui sprievodný dokument vyhotovený pod¾a § 25 v znení úèinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5) Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení
dane na daòovom území, ktorá sa zaèala pod¾a § 21
v znení úèinnom do 31. marca 2010 a nebola ukonèená
do 31. decembra 2010, je moné ukonèi pod¾a § 21
v znení úèinnom do 31. marca 2010.
(6) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej pod¾a § 24 v znení úèinnom do 31. marca 2010 ako
daòový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla
2010.
(7) Ak má daòový splnomocnenec zásoby tabakových výrobkov, môe ich doda príjemcovi (odberate¾ovi) do 30. apríla 2010.
(8) Ak daòovému splnomocnencovi vznikne daòová povinnos do 30. apríla 2010, je povinný poda daòové priznanie pod¾a § 13 v znení úèinnom do 31. marca
2010 a v rovnakej lehote zaplati daò.
(9) Vývozca tabakových výrobkov pri vývoze tabakových výrobkov v pozastavení dane môe postupova
pod¾a § 28 v znení úèinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10) Ak sa vývoz tabakových výrobkov pod¾a odseku 9
zaèal pod¾a § 28 v znení úèinnom do 31. marca 2010
a tento vývoz nebol ukonèený do 31. decembra 2010,
ukonèí sa pod¾a § 28 v znení úèinnom do 31. marca
2010.
38. V celom texte zákona s výnimkou § 44 sa vypúajú vo vetkých tvaroch slová daòový splnomocnenec a slová v spojeniach a daòový splnomocnenec
a alebo daòový splnomocnenec.
39. V prílohe è. 1 prvý bod znie:
1. Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008
o veobecnom systéme spotrebných daní a o zruení
smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009)..
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40. Prílohy è. 3, 4 a 5 sa vypúajú.
Èl. II
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
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è. 556/2004 Z. z., zákonom è. 631/2004 Z. z., zákonom
è. 533/2005 Z. z., zákonom è. 610/2005 Z. z., zákonom
è. 547/2007 Z. z., zákonom è. 378/2008 Z. z., zákonom
è. 465/2008 Z. z., zákonom è. 305/2009 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 167

Zbierka zákonov è. 478/2009

Strana 3593

478
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
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:

5. V § 3 ods. 2 písm. i) sa slová a f) nahrádzajú slovami a h).

Èl. I

6. V § 3 ods. 4 písm. f) sa slová iné hry nahrádzajú
slovami rebové vecné lotérie.

Zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 659/2007 Z. z. a zákona è. 70/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

7. V § 9 prvej vete sa slová hráè hrá vdy nahrádzajú
slovami hráèi hrajú a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo jeden proti druhému.

1. V § 2 písmeno f) znie:
f) licenciou individuálna licencia, veobecná licencia
na rebové vecné lotérie a tomboly a veobecná licencia na kartové hry pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráèi hrajú jeden proti
druhému (ïalej len kartová hra mimo kasína), ak
v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je
uvedená iba individuálna licencia alebo iba individuálne licencie na prevádzkovanie jednotlivých druhov hazardných hier, alebo iba veobecná licencia,.
2. V § 2 písmeno q) znie:
q) kasínom heròa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry,
prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry
prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráèmi v kasíne,.
3. § 2 sa dopåòa písmenom r), ktoré znie:
r) kasínom v rekreaènom komplexe heròa, v ktorej sa
prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráèmi
v kasíne v rekreaènom komplexe, prièom sa v nej
prevádzkuje najmenej 50 hracích stolov a najmenej
500 výherných prístrojov; celková plocha priestorov,
v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ostatných
priestorov dostupných hráèom a priestorov nedostupných hráèom, urèených pre personál, administratívu, bezpeènos a prevádzku kasína v rekreaènom komplexe predstavuje najmenej 7 000 m2
a toto kasíno je alebo bude do 12 mesiacov od zaèiatku jeho prevádzkovania stavebne prepojené s priestormi rekreaèného komplexu s rozlohou najmenej
50 000 m2..
4. V § 3 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená
g) a h), ktoré znejú:
g) kartové hry mimo kasína,
h) charitatívne lotérie..
Doterajie písmeno g) za oznaèuje ako písmeno i).

8. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
§ 9a
Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá má niektoré znaky hazardných hier pod¾a § 3 ods. 2 písm. a)
vrátane znakov èíselnej lotérie a niektoré znaky hazardných hier pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) vrátane znakov
neportovej stávkovej udalosti..
9. V § 10 ods. 4 písm. c) sa za slovo ju vkladá èiarka
a slová ak sa zistia nedostatky,.
10. V § 16 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí
bod, ktorý znie:
3. licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v rekreaènom komplexe,.
Doterajie body 3 a 8 sa oznaèujú ako body 4 a 9.
11. V § 16 písm. b) deviatom bode, § 21 ods. 10 a § 22
ods. 4 písm. f) sa slová písm. g) nahrádzajú slovami
písm. i).
12. V § 16 sa písmeno b) dopåòa desiatym bodom, ktorý znie:
10. licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie..
13. V § 18 ods. 1 sa slová lotérie a tomboly nahrádzajú slovami lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína
a slová lotérií a tombol nahrádzajú slovami lotérií,
tombol a kartových hier mimo kasína.
14. V § 18 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo licencii
vkladajú slová na prevádzkovanie rebových vecných
lotérií a tombol.
15. V § 18 ods. 3 písm. b) sa slovo zaplatenia nahrádza slovom uloenia.
16. V § 18 ods. 3 písm. c) sa slovo zaplatenia nahrádza slovami a lehota úhrady.
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17. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Podmienky uvedené vo veobecnej licencii na
prevádzkovanie kartových hier mimo kasína sú najmä
a) náleitosti herného plánu,
b) spôsob a lehota uloenia finanènej zábezpeky pod¾a
§ 36,
c) spôsob a lehota úhrady odvodu pod¾a § 37,
d) poèet stolov s uvedením ich druhu,
e) spôsob oznaèenia stolov,
f) typ turnaja a doba trvania turnaja,
g) výka dotácie turnaja,
h) poèet hráèov,
i) poiadavky, ktoré musí splni fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa
praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby pod¾a § 17 ods. 1 a 2,
j) spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa kartových hier mimo kasína,
k) náleitosti oznámenia kartovej hry mimo kasína..
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 9.
18. V § 18 ods. 6 sa èíslica 90 nahrádza èíslicou
40.
19. V § 18 ods. 8 sa slová 5 a 6 nahrádzajú slovami
6 a 7.
20. V § 18 ods. 9 sa slová lotérie a tomboly nahrádzajú slovami lotérie, tomboly a kartovej hry mimo kasína.
21.V § 19 ods. 1 sa slová lotériu alebo tombolu nahrádzajú slovami lotériu, tombolu alebo kartovú hru
mimo kasína.
22. V § 20 ods. 1 sa za slovo obmedzeným vkladá
èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak.
23. V § 20 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) 20 000 000 eur pri hazardných hrách v kasíne v rekreaènom komplexe..
24. V § 20 ods. 6 písmeno a) znie:
a) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace odo dòa podania iadosti o udelenie individuálnej
licencie; ak ide o spoloènosti len zaloené, zakladate¾skú listinu, zakladate¾skú zmluvu alebo spoloèenskú zmluvu,.
25. V § 20 ods. 6 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak
iadate¾om o udelenie individuálnej licencie je národná
lotériová spoloènos,.
26. Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré znejú:
§ 20a
(1) iados o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier pod¾a § 6 ods. 5 môe
poda aj tátny podnik.
(2) Výka kmeòového imania iadate¾a musí by najmenej 330 000 eur.
(3) V iadosti o udelenie individuálnej licencie pod¾a
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odseku 1 iadate¾ okrem náleitostí pod¾a § 20 ods. 4
písm. b), g) a k) uvedie aj
a) názov a sídlo iadate¾a,
b) oznaèenie, sídlo a identifikaèné èíslo zakladate¾a,
c) výku kmeòového imania,
d) mená, priezviská a rodné èísla alebo dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo pridelené, èlenov dozornej
rady, ak je zriadená, riadite¾a, iných fyzických osôb
oprávnených kona za iadate¾a a fyzických osôb
zodpovedných za vnútornú kontrolu.
(4) iadate¾ musí okrem skutoèností uvedených
v § 20 ods. 5 písm. c) a e) preukáza aj
a) výku kmeòového imania pod¾a stavu ku dòu podania iadosti o udelenie individuálnej licencie pod¾a
odseku 1 predloením dokladu preukazujúceho túto
výku kmeòového imania,
b) splatenie finanènej zábezpeky v celej výke priloením výpisu z úètu v banke alebo poboèke zahraniènej banky,
c) preh¾adný, dôveryhodný a zákonný pôvod finanèných prostriedkov predstavujúcich finanènú zábezpeku uvedením skutoèností o pôvode týchto finanèných prostriedkov.
(5) iadate¾ k iadosti o udelenie individuálnej licencie pod¾a odseku 1 priloí výpis z obchodného registra
nie starí ako tri mesiace odo dòa podania iadosti
o udelenie individuálnej licencie pod¾a odseku 1, zakladaciu listinu a doklady pod¾a § 20 ods. 6 písm. c), d) a f)
a l) a ods. 10.
§ 20b
(1) iados o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie môe poda len
nadácia11a) so sídlom na území Slovenskej republiky
(ïalej len nadácia) alebo záujmové zdruenie
nadácií11b) so sídlom na území Slovenskej republiky
(ïalej len záujmové zdruenie), ak
a) nadaèné imanie nadácie je najmenej 166 000 eur
alebo takúto výku dosahuje súèet nadaèných imaní vetkých èlenov záujmového zdruenia,
b) za posledných pä rokov poskytla nadácia alebo èlenovia záujmového zdruenia spoloène na verejnoprospené úèely obèianskym zdrueniam, neziskovým
organizáciám
poskytujúcim
veobecne
prospené sluby alebo iným nadáciám najmenej
5 000 000 eur, prièom kadý rok poskytla najmenej
830 000 eur pre najmenej 100 obèianskych zdruení, neziskových organizácií poskytujúcich veobecne prospené sluby alebo iných nadácií,
c) za posledných pä rokov v kadom roku preukáe
nadácia alebo èlenovia záujmového zdruenia vyhotovenie auditu svojej úètovnej závierky.
(2) V iadosti o udelenie individuálnej licencie pod¾a
odseku 1 iadate¾ okrem náleitostí pod¾a § 20 ods. 4
písm. b), g) a k) uvedie aj
a) názov a sídlo nadácie alebo záujmového zdruenia,
b) oznaèenie, sídlo a identifikaèné èíslo zakladate¾a,
c) výku nadaèného imania nadácie alebo súèet nadaèných imaní vetkých èlenov záujmového zdruenia,
d) mená, priezviská a rodné èísla alebo dátum narode-
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nia, ak rodné èíslo nebolo pridelené, èlenov správnej
rady a dozornej rady, správcu nadácie a iných fyzických osôb oprávnených kona za nadáciu alebo záujmové zdruenie.
(3) Nadácia alebo záujmové zdruenie musí okrem
skutoèností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) a e) preukáza aj
a) výku nadaèného imania alebo súèet nadaèných
imaní vetkých èlenov záujmového zdruenia pod¾a
stavu ku dòu podania iadosti o udelenie individuálnej licencie pod¾a odseku 1 predloením dokladu
preukazujúceho túto skutoènos,
b) splatenie finanènej zábezpeky v celej výke priloením výpisu z úètu v banke alebo poboèke zahraniènej banky,
c) preh¾adný, dôveryhodný a zákonný pôvod finanèných prostriedkov predstavujúcich finanènú zábezpeku uvedením skutoèností o pôvode týchto finanèných prostriedkov.
(4) Nadácia alebo záujmové zdruenie k iadosti
o udelenie individuálnej licencie pod¾a odseku 1 priloí
a) výpis z registra nadácií alebo výpis z registra záujmových zdruení, ktorý v èase predloenia iadosti
o udelenie individuálnej licencie pod¾a odseku 1 nesmie by starí ako tri mesiace,
b) nadaènú listinu, zakladate¾skú zmluvu alebo zápisnicu o ustanovujúcej èlenskej schôdzi, ak ide o záujmové zdruenie,
c) písomné vyhlásenie tatutárneho zástupcu nadácie,
e na majetok nadácie alebo na majetok záujmového
zdruenia nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na
konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) doklady pod¾a § 20 ods. 6 písm. c), d) a f) a l)
a ods. 10,
e) popis vrátane názvu charitatívnej lotérie,
f) charakteristiku cie¾a charitatívnej lotérie,
g) popis spôsobu urèenia stávky a popis spôsobu preukazovania vykonanej stávky,
h) popis, oznaèenie a adresu umiestnenia zariadenia,
ktoré sa bude pouíva pri prevádzkovaní hazardnej
hry,
i) doklady o splnení skutoèností pod¾a odseku 1
písm. b) a c) a odseku 3 písm. c)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho
zákonníka v znení neskorích predpisov v znení neskorích
predpisov.
11b
) § 20f a 20j Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov..

27. V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
b) vyhlásenie iadate¾a o udelenie licencie na prevádzkovanie rebových peòaných lotérií, rebových
peòano-vecných lotérií a okamitých lotérií o tom,
e reby sú dostatoène zabezpeèené proti falovaniu
alebo inému zneuitiu, prièom iadate¾ je povinný
predloi ministerstvu najneskôr do piatich pracovných dní pred zaèatím predaja rebov znalecký posudok vydaný znaleckým ústavom,11c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11c znie:

11c) § 19 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..
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28. V § 21 ods. 3 úvodnej vete sa za slová v § 20
ods. 4, 6 a 10 vkladajú slová alebo § 20a ods. 3 a 5.
29. V § 21 odsek 5 znie:
(5) K iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie
hazardných hier v kasíne a k iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v rekreaènom komplexe musí iadate¾ okrem dokladov
a skutoèností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priloi
alebo v nej uvies aj
a) druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované
v kasíne alebo v kasíne v rekreaènom komplexe,
b) herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne alebo v kasíne v rekreaènom komplexe,
c) prevádzkový poriadok kasína alebo kasína v rekreaènom komplexe,
d) poèet a druh hracích stolov,
e) vzor hracích etónov,
f) hernú menu,
g) adresu kasína alebo kasína v rekreaènom komplexe,
h) vyjadrenie obce k umiestneniu kasína alebo kasína
v rekreaènom komplexe na jej území,
i) projekt monitorovacej techniky na úèel kontroly
priebehu hazardnej hry a denného vyúètovania
stávkových hier v kasíne alebo v kasíne v rekreaènom komplexe,
j) odborné ivotopisy fyzických osôb uvedených v odseku 6 s preh¾adom ukonèeného vzdelania a jazykových znalostí vrátane dokladov o ukonèenom vzdelaní, preh¾adu odbornej praxe a absolvovania
odborných výcvikov a stáí,
k) poèet výherných prístrojov, technických zariadení
obsluhovaných priamo hráèmi a videohier,
l) ve¾kos celkovej plochy priestorov, v ktorých sa
budú prevádzkova hazardné hry, ve¾kos ostatných
priestorov dostupných hráèom a ve¾kos priestorov
nedostupných hráèom, urèených pre personál, administratívu, bezpeènos a prevádzku kasína v rekreaènom komplexe, ak ide o toto kasíno,
m) ve¾kos plochy rekreaèného komplexu stavebne prepojeného s kasínom v rekreaènom komplexe, ak ide
o toto kasíno; ak v èase podania iadosti nepreukáe
iadate¾ stavebné prepojenie kasína v rekreaènom
komplexe s priestormi rekreaèného komplexu, je povinný preukáza túto skutoènos do 12 mesiacov od
zaèatia prevádzkovania kasína v rekreaènom komplexe..
30. V § 21 ods. 9 sa za slovo desiatich vkladá slovo
pracovných.
31. V § 21 odseky 12 a 13 znejú:
(12) Prevádzkovate¾ hazardnej hry je povinný kadú
zmenu údajov a skutoèností, ktoré nevyadujú zmenu
individuálnej licencie pod¾a odseku 13 a ktoré sa uvádzajú v iadosti o udelenie individuálnej licencie alebo
v dokladoch, na základe ktorých bola individuálna licencia udelená, oznámi orgánu, ktorý túto licenciu
udelil, najneskôr do 15 dní od ich vzniku. Zmeny spoèívajúce v zmene miesta trvalého pobytu fyzických osôb
uvedených v individuálnej licencii alebo v zmene sídla
prevádzkovate¾a hazardnej hry je prevádzkovate¾ hazardnej hry povinný ministerstvu alebo obci oznámi
a hodnoverne preukáza.
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(13) Prevádzkovate¾ hazardnej hry je povinný pri kadej plánovanej zmene údajov a skutoèností, ktoré sú
uvedené v individuálnej licencii, v dokladoch, ktoré ministerstvo alebo obec pri ude¾ovaní individuálnej licencie schválila alebo ktoré sú prílohou individuálnej licencie, vopred poiada o zmenu tejto licencie. Na
konanie o zmene individuálnej licencie sa primerane
pouijú ustanovenia o udelení individuálnej licencie.
V iadosti o zmenu licencie sa uvádzajú len tie skutoènosti alebo sa k nej predkladajú len tie doklady, ktorých sa zmena licencie týka..
32. § 21 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Ak sa zmení tento zákon, môe ministerstvo
zmeni individuálnu licenciu z vlastného podnetu na
úèel jej zosúladenia s týmto zákonom..
33. V § 22 sa odsek 4 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) tridsa rokov pri hazardných hrách v kasíne v rekreaènom komplexe,
j) pä rokov pri charitatívnej lotérii..
34. V § 23 ods. 2 prvej vete sa za slová ude¾uje individuálna licencia vkladá èiarka a slová zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkova a na konci sa bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie národnej lotériovej spoloènosti sa
zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkova, neuvádzajú..
35. V § 25 ods. 4 sa za slová povo¾uje prevádzkovanie
hazardných hier v kasíne vkladajú slová pod¾a § 5
ods. 1.
36. V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
O iadosti na zmenu licencie pod¾a § 21 ods. 13 rozhodne ministerstvo do 15 dní od podania úplnej iadosti..
37. V § 26 sa odsek 4 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) poèet výherných prístrojov, technických zariadení
a terminálov videohier..
38. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
§ 27a
Ak tento zákon neustanovuje inak, na hazardné hry
v kasíne v rekreaènom komplexe sa pouijú ustanovenia tohto zákona vzahujúce sa na hazardné hry v kasíne rovnako..
39. V § 28 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorá nesmie by
dlhia ako 60 dní odo dòa ukonèenia platnosti licencie..
40. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29a
Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
(1) Licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
mono udeli len nadácii alebo záujmovému zdrueniu.
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(2) iados o udelenie licencie na prevádzkovanie
charitatívnej lotérie podáva nadácia alebo záujmové
zdruenie ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie do 30 dní od podania úplnej iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
(3) V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie
charitatívnej lotérie sa okrem veobecných náleitostí
pod¾a osobitného predpisu4) schváli herný plán, cie¾
prevádzkovania charitatívnej lotérie, urèí sa zaèiatok
prevádzkovania charitatívnej lotérie, lehota, na ktorú
sa táto licencia ude¾uje, a môu sa prevádzkovate¾ovi
charitatívnej lotérie urèi ïalie podmienky na prevádzkovanie charitatívnej lotérie..
41. V § 30 ods. 2 úvodná veta znie:
Poverenú skúobòu mono poiada písomne o odborné posudzovanie..
42. V § 30 odsek 5 znie:
(5) Poverenou skúobòou môe by len právnická
osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá
je na odborné posudzovanie zariadení a systémov pod¾a
odseku 2 autorizovaná12) a notifikovaná12) Úradom pre
normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej
republiky a akreditovaná.12) Rozsah autorizácie a notifikácie je ustanovený osobitným predpisom.13) Poverená skúobòa musí by akreditovaná v rozsahu technických noriem.13a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 12,13 a 13a znejú:

12) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia,
ktoré sa pouívajú v urèitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády è. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 194/2005 Z. z.
o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády
è. 318/2007 Z. z.
13a
) STN EN ISO/IEC 17025 Veobecné poiadavky na
kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií.
STN EN ISO/IEC 45011 Veobecné poiadavky na orgány
prevádzkujúce certifikaèné systémy výrobkov.
STN EN 55014-1  Elektromagnetická kompatibilita. Poiadavky na spotrebièe pre domácnos, elektrické náradie a podobné prístroje. Èas 1: Vyarovanie.
STN EN 55014-2  Elektromagnetická kompatibilita. Poiadavky na spotrebièe pre domácnos, elektrické náradie
a podobné prístroje. Èas 2: Imunita.
STN EN 55022  Zariadenia informaènej techniky. Charakteristiky rádiového ruenia. Medze a metódy merania.
STN EN 55024  Zariadenia informaènej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania.
STN EN 60335-1  Elektrické spotrebièe pre domácnos a na
podobné úèely. Bezpeènos. Veobecné poiadavky.
STN EN 60335-2-82  Elektrické spotrebièe pre domácnos
a na podobné úèely. Bezpeènos. Osobitné poiadavky na obsluné a zábavné automaty.
STN EN 60950-1  Zariadenia informaèných technológií. Bezpeènos. Veobecné poiadavky.
STN EN 61000-3-2  Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Èas 3-2: Medze. Medze vyarovania harmonických zloiek
prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A).
STN EN 61000-3-3  Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Èas 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieach nízkeho napätia pre
zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodlieha-
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júce podmieneènému pripojeniu.
STN EN 61000-4-2  Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Èas 4-2: Metódy skúania a merania. Skúka odolnosti proti
elektrostatickému výboju.
STN EN 61000-4-4  Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Èas 4-4: Metódy skúania a merania. Skúka odolnosti proti
rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov.
STN EN 61000-4-5  Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Èas 4-5: Metódy skúania a merania. Skúka odolnosti rázovým impulzom.
STN EN 61000-4-8  Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
4. èas: Metódy skúania a merania. 8. oddiel: Skúka odolnosti proti magnetickému po¾u na sieovom kmitoète. Kmeòová norma.
STN EN 61000-4-11  Elektromagnetická kompatibilita
(EMC). Èas 4-11: Metódy skúania a merania. Skúky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerueniam a kolísaniam napätia.
STN EN 61000-6-1  Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Èas 6-1: Veobecné normy. Odolnos  prostredia obytné,
obchodné a ¾ahkého priemyslu.
STN EN 61000-6-3  Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Èas 6-3: Veobecné normy. Emisie  prostredia obytné, obchodné a ¾ahkého priemyslu..

43. V § 31 odsek 1 znie:
(1) Písomnú iados o vydanie poverenia na odborné
posudzovanie môe poda len právnická osoba pod¾a
§ 30 ods. 5..
44. V § 31 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie
pod¾a odseku 1 nie je právny nárok..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
45. V § 31 odsek 5 znie:
(5) Ak ministerstvo v rámci výkonu kontroly pod¾a
§ 10 ods. 2 písm. a) zistí, e poverená skúobòa
a) nepredloila register vydaných osvedèení alebo
predloila neúplný register vydaných osvedèení v lehote pod¾a § 34, uloí poverenej skúobni pokutu od
500 eur do 1 000 eur,
b) nevydala osvedèenie v lehote pod¾a § 33 ods. 3, vydala osvedèenie, v ktorom neuviedla náleitosti pod¾a
§ 32 ods. 3 a 4, vydala osvedèenie na základe neúplnej iadosti alebo vydala osvedèenie, ktorého náleitosti nie sú v súlade so iadosou, uloí poverenej
skúobni pokutu od 1 000 eur do 20 000 eur,
c) vydala osvedèenie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poverení pod¾a odseku 1 alebo
vydala osvedèenie na základe odborného posudzovania vykonaného osobou, ktorá nie je poverenou
skúobòou, uloí poverenej skúobni pokutu od
20 000 eur do 30 000 eur,
d) poruila rozsah a podmienky uvedené v poverení na
odborné posudzovanie, vydala osvedèenie na zariadenia alebo systémy pod¾a § 30 ods. 2, na odborné
posudzovanie ktorých nebola poverená, vydala
osvedèenie na zariadenia alebo systémy pod¾a § 30
ods. 2, ktoré nespåòajú poiadavky pod¾a § 32 ods. 1,
alebo vydala osvedèenie na zariadenia alebo systémy pod¾a § 30 ods. 2 po uplynutí lehoty, na ktorú
bola autorizovaná12) a notifikovaná12) Úradom pre
normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej
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republiky a akreditovaná12) v rozsahu pod¾a technických noriem,13) odníme poverenej skúobni
poverenie pod¾a odseku 1..
46. § 31 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Pri ukladaní sankcií pod¾a odseku 5 postupuje
ministerstvo primerane pod¾a § 54 ods. 3, 5, 9 a 13.
(7) Ministerstvo môe zmeni poverenie na odborné
posudzovanie pod¾a odseku 2 z vlastného podnetu, ak
dolo k zmene tohto zákona..
47. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 4 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 308/2004 Z. z.
v znení nariadenia vlády è. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 194/2005 Z. z.
v znení nariadenia vlády è. 318/2007 Z. z..

48. § 32 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Poverená skúobòa vykonáva overovanie zariadení a systémov pod¾a § 30 ods. 2, na ktoré bolo vydané
osvedèenie, v rozsahu a lehotách uvedených v poverení
na odborné posudzovanie pod¾a § 31 ods. 2..
49. § 33 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Poverená skúobòa vydá osvedèenie do 60 dní od
predloenia úplnej iadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov pod¾a § 30 ods. 2. Lehotu pod¾a prvej vety môe ministerstvo v odôvodnených prípadoch
na iados poverenej skúobne predåi..
50. V § 35 odsek 1 znie:
(1) Prevádzkovate¾ hazardnej hry je povinný poèas
celej doby platnosti licencie dodriava podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené týmto zákonom, podmienky urèené v licencii, ustanovenia bezpeènostného projektu, ustanovenia herného plánu
a ostatné povinnosti ustanovené týmto zákonom. Zodpovednosti za poruenie tejto povinnosti sa nemôe
zbavi..
51. V § 35 ods. 6 poslednej vete sa slová prevádzkovým poriadkom nahrádzajú slovami prevádzkovými
pravidlami.
52. V § 35 ods. 10 úvodnej vete sa vypúajú slová
písm. b) a e).
53. V § 35 ods. 10 písm. b) sa slovo deò nahrádza
slovami èase trvania.
54. V § 35 ods. 10 písmeno c) znie:
c) mimo prevádzkového èasu..
55. V § 35 ods. 18 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
56. § 35 sa dopåòa odsekmi 19 a 21, ktoré znejú:
(19) Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie by kratia ako 30 dní a dlhia ako
60 dní odo dòa nasledujúceho po rebovaní alebo inej
udalosti, ktorá rozhoduje o výhre.
(20) Prevádzkovate¾ hazardnej hry musí vyplati výhercovi uplatnený nárok na výhru najneskôr do piatich
dní odo dòa uplatnenia nároku na výhru.
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(21) Do hernej istiny sa nezapoèítava výka vkladov
a výhier, ktoré sa uskutoènili poèas overovania pod¾a
§ 32 ods. 5..
57. § 36 a 37 vrátane nadpisov znejú:
§ 36
Finanèná zábezpeka
(1) Finanèná zábezpeka slúi len na vysporiadanie
záväzkov prevádzkovate¾a hazardnej hry, ktorými sú
odvody pod¾a § 37 ods. 1, sankèný úrok pod¾a § 54
ods. 2 a výplata výhier hráèov. Finanènú zábezpeku
v minimálnej výke ustanovenej týmto zákonom musí
prevádzkovate¾ hazardnej hry zachováva aj po uplynutí platnosti licencie a do vysporiadania vetkých záväzkov pod¾a prvej vety a predloenia roèného vyúètovania odvodov ministerstvu. Ak by z akýchko¾vek
dôvodov výka finanènej zábezpeky klesla pod minimálnu výku ustanovenú týmto zákonom, je prevádzkovate¾ hazardnej hry povinný ju do 30 dní doplni. Finanèná zábezpeka nepodlieha exekúcii pod¾a
osobitného predpisu.18a)
(2) Finanènú zábezpeku musí iadate¾ uloi na
samostatný úèet v banke alebo poboèke zahraniènej
banky a musí by poèas celej doby platnosti licencie
vinkulovaná v prospech ministerstva. iadate¾ nesmie
poui na uloenie finanènej zábezpeky finanèné prostriedky z pôièiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov.
Vinkuláciu mono zrui len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak
a) prevádzkovate¾ovi hazardnej hry uplynula doba
platnosti licencie a má vysporiadané vetky záväzky
pod¾a odseku 1,
b) prevádzkovate¾ovi hazardnej hry bola zruená alebo
odòatá licencia a má vysporiadané vetky záväzky
pod¾a odseku 1,
c) prevádzkovate¾ hazardnej hry nemá vysporiadané
vetky záväzky pod¾a odseku 1 a poiada o uvo¾nenie
finanènej zábezpeky; v tomto prípade ministerstvo
rozhodne o pouití finanènej zábezpeky a o tom, na
vysporiadanie ktorých záväzkov bude finanèná zábezpeka pouitá, prièom doklad o nevysporiadaných
záväzkoch pod¾a odseku 1 vydá prísluný daòový
úrad,
d) prevádzkovate¾ hazardnej hry ukonèí prevádzkovanie hazardnej hry na základe veobecnej licencie,
poiada o uvo¾nenie finanènej zábezpeky a predloí
doklad o vysporiadaní záväzkov pod¾a odseku 1, prièom tento doklad vydá prísluný daòový úrad,
e) prevádzkovate¾ hazardnej hry poiada o prevod finanènej zábezpeky na iný samostatný úèet v banke
alebo poboèke zahraniènej banky a bezodkladne ju
vinkuluje v prospech ministerstva,
f) prísluný daòový úrad poiada o uvo¾nenie finanènej zábezpeky na úhradu odvodov pod¾a § 37 ods. 1.
(3) Minimálna výka finanènej zábezpeky je pri
a) rebových lotériách, okamitých lotériách a pri tombolách 5 % zo sumy vypoèítanej ako súèin poètu vydaných rebov a ceny za jeden reb,
b) bingu okrem peciálneho binga 16 500 eur na jednu
prevádzku binga,
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c) stávkových hrách okrem kurzových stávok 33 200
eur,
d) kurzových stávkach 750 000 eur,
e) výherných prístrojoch za kadý výherný prístroj 150
eur, najmenej vak 60 000 eur na jedného prevádzkovate¾a hazardnej hry na vetky licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré mu budú udelené obcami
na území Slovenskej republiky na prísluný kalendárny rok,
f) hazardných hrách v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno,
g) hazardných hrách v kasíne v rekreaènom komplexe
5 000 000 eur na kasíno v rekreaènom komplexe,
h) charitatívnych lotériách 200 000 eur,
i) hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. e)
750 000 eur,
j) kartových hrách mimo kasína 1 000 eur na jeden
stôl za kalendárny rok.
(4) Pri hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2
písm. i) urèí výku finanènej zábezpeky ministerstvo,
a to pod¾a výky finanènej zábezpeky pri hazardnej hre,
ktorá je svojím charakterom najviac podobná týmto hazardným hrám.
§ 37
Odvod
(1) Prevádzkovate¾ hazardnej hry je povinný odvádza
odvod, ktorého výka je pri
a) rebových lotériách 15 % z hernej istiny za celé obdobie predaja rebovej lotérie do tátneho rozpoètu,
b) tombolách 15 % zo sumy vypoèítanej ako súèin poètu vydaných rebov a ceny za jeden reb do tátneho
rozpoètu,
c) èíselných lotériách 17 % z hernej istiny do tátneho
rozpoètu,
d) okamitých lotériách 20 % zo sumy vypoèítanej ako
rozdiel súèinu poètu predaných rebov a ceny za jeden reb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamitej lotérie do tátneho rozpoètu,
e) charitatívnej lotérii a stávkových hrách okrem dostihových stávok 5 % z hernej istiny, prièom pri kurzových stávkach 4,5 % z hernej istiny do tátneho rozpoètu a 0,5 % z hernej istiny do rozpoètu obce,
v ktorej sa nachádza prevádzka,
f) bingu 4,5 % z hernej istiny, z toho 4 % z hernej istiny
do tátneho rozpoètu a 0,5 % z hernej istiny do rozpoètu obce, v ktorej sa nachádza heròa binga,
g) peciálnom bingu 4 % z hernej istiny do tátneho
rozpoètu,
h) dostihových stávkach 1 % z hernej istiny do tátneho rozpoètu,
i) vetkých hazardných hrách v kasíne 27 % z hernej
istiny, z toho 24 % z hernej istiny do tátneho
rozpoètu a 3 % z hernej istiny do rozpoètu obce,
v ktorej sa nachádza kasíno; ak ide o hazardné hry
v kasíne v rekreaènom komplexe,
1. 27 % z hernej istiny, z toho 24 % z hernej istiny do
tátneho rozpoètu a 3 % z hernej istiny do rozpoètu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreaènom komplexe, a to z èasti súhrnnej výky her-
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nej istiny, ktorá za vetky hazardné hry v kasíne
v rekreaènom komplexe dosiahne najviac sumu
20 000 000 eur za kalendárny rok,
2. 15 % z hernej istiny, z toho 12 % z hernej istiny do
tátneho rozpoètu a 3 % z hernej istiny do rozpoètu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreaènom komplexe, a to zo zvynej èasti súhrnnej
výky hernej istiny, ktorá za vetky hazardné hry
v kasíne v rekreaènom komplexe prevyuje sumu
pod¾a prvého bodu a dosiahne sumu najviac
40 000 000 eur za kalendárny rok,
3. 8 % z hernej istiny, z toho 6 % z hernej istiny do
tátneho rozpoètu a 2 % z hernej istiny do rozpoètu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreaènom komplexe, a to zo zvynej èasti súhrnnej
výky hernej istiny, ktorá za vetky hazardné hry
v kasíne v rekreaènom komplexe prevyuje sumu
pod¾a prvého bodu a zároveò sumu pod¾a druhého bodu za kalendárny rok,
j) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov 1 500 eur za kalendárny
rok a za kadý výherný prístroj do tátneho rozpoètu
bez oh¾adu na dobu jeho prevádzkovania poèas kalendárneho roka,
k) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo
hráèmi za kadé takéto technické zariadenie bez
oh¾adu na dobu jeho prevádzkovania poèas kalendárneho roka 3 600 eur za kalendárny rok do tátneho rozpoètu a za kadé takéto technické zariadenie
900 eur za kalendárny rok do rozpoètu obce, v ktorej
sa nachádza takéto technické zariadenie,
l) videohrách za kadý terminál bez oh¾adu na dobu
jeho prevádzkovania poèas kalendárneho roka
3 200 eur za kalendárny rok do tátneho rozpoètu
a za kadý terminál 800 eur za kalendárny rok do
rozpoètu obce, v ktorej sa nachádza terminál,
m) kartových hrách mimo kasína 200 eur na jeden stôl
za kalendárny mesiac alebo 1 500 eur na jeden stôl
za kalendárny rok do tátneho rozpoètu,
n) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikaèných zariadení 10 % z hernej istiny do tátneho rozpoètu,
o) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu 27 % z rozdielu medzi prijatými
vkladmi a vyplatenými výhrami do tátneho rozpoètu.
(2) Pri hazardných hrách, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, urèí výku odvodu ministerstvo, prièom pri urèovaní výky odvodu je povinné prihliada na výku odvodu uvedenú v odseku 1 pri hazardnej hre, ktorá je
svojím charakterom najviac podobná hazardnej hre,
pri ktorej sa urèuje výka odvodu.
(3) Odvod pod¾a odseku 1 okrem odvodu pod¾a odseku 1 písm. a), b), d), j) a m) prevádzkovate¾ hazardnej
hry odvádza preddavkovo mesaène do 25. dòa po skonèení kalendárneho mesiaca na základe predbeného
mesaèného vyúètovania odvodu podaného v tej istej lehote daòovému úradu s pôsobnosou pre oblas ha-
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zardných hier miestne príslunému pod¾a sídla
prevádzkovate¾a a obci.
(4) Prevádzkovate¾ hazardných hier, ktorý uhrádza
odvod pod¾a odseku 1 písm. a), b) a d), je povinný predloi vyúètovanie odvodov daòovému úradu s pôsobnosou pre oblas hazardných hier miestne príslunému pod¾a sídla prevádzkovate¾a hazardných hier do 30
dní po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku na výhru
pod¾a § 35 ods. 19 a po potvrdení správnosti vyúètovania odvodov týmto orgánom predloí toto vyúètovanie
ministerstvu. Prevádzkovate¾ hazardných hier uhradí
odvod daòovému úradu s pôsobnosou pre oblas hazardných hier miestne príslunému pod¾a sídla prevádzkovate¾a hazardných hier do 15 dní od jeho vyúètovania.
(5) Prevádzkovate¾ výherných prístrojov uhrádza do
tátneho rozpoètu odvod po èastiach, a to tak, e polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho
roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovate¾ovi výherného prístroja bola udelená licencia poèas roka po splatnosti odvodu alebo jeho èasti, je povinný uhradi odvod alebo
jeho pomernú èas za tento výherný prístroj do 15 dní od
udelenia licencie, prièom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr vak do konca kalendárneho roka,
uhradi zostávajúcu èas odvodu. Ak prevádzkovate¾ výherného prístroja v priebehu roka ukonèí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradi celý odvod za tento výherný
prístroj za prísluný kalendárny rok najneskôr ku dòu
ukonèenia prevádzkovania výherného prístroja. Prevádzkovate¾ výherného prístroja uhrádza odvod daòovému úradu s pôsobnosou pre oblas hazardných hier
miestne príslunému pod¾a miesta, kde sa výherný prístroj v kalendárnom roku zaèal prevádzkova.
(6) Prevádzkovate¾ technických zariadení obsluhovaných priamo hráèmi uhrádza do tátneho rozpoètu odvod za jednotlivé hracie miesta po èastiach, a to tak, e
polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovate¾ovi technického zariadenia obsluhovaného priamo hráèmi bola
udelená individuálna licencia vrátane jej zmien poèas
roka po splatnosti odvodu alebo jeho èasti, je povinný
uhradi odvod alebo jeho pomernú èas za jednotlivé
hracie miesta tohto zariadenia do 15 dní od udelenia licencie, prièom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr vak do konca kalendárneho roka, uhradi zostávajúcu èas odvodu. Ak prevádzkovate¾ technického
zariadenia obsluhovaného priamo hráèmi v priebehu
roka ukonèí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradi
celý odvod za jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia
za prísluný kalendárny rok najneskôr ku dòu ukonèenia prevádzkovania technického zariadenia obsluhovaného priamo hráèmi. Prevádzkovate¾ technických
zariadení obsluhovaných priamo hráèmi uhrádza do
tátneho rozpoètu odvod daòovému úradu s pôsobnosou pre oblas hazardných hier miestne príslunému
pod¾a sídla prevádzkovate¾a technických zariadení obsluhovaných priamo hráèmi.
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(7) Prevádzkovate¾ technických zariadení obsluhovaných priamo hráèmi uhrádza do rozpoètu obce odvod
za jednotlivé hracie miesta po èastiach, a to tak, e polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovate¾ technického
zariadenia obsluhovaného priamo hráèmi uhrádza odvod alebo jeho èas za prísluné hracie miesto tej obci,
na území ktorej je povolené jeho prevádzkovanie k prvému dòu prísluného kalendárneho polroka. Ak prevádzkovate¾ovi technického zariadenia obsluhovaného
priamo hráèmi bola udelená licencia vrátane jej zmien
poèas roka po splatnosti odvodu alebo jeho èasti, je povinný uhradi odvod alebo jeho pomernú èas za jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia do 15 dní od udelenia licencie, prièom je povinný v ustanovenom
termíne, najneskôr vak do konca kalendárneho roka,
uhradi zostávajúcu èas odvodu; pomernú èas odvodu uhradí tej obci, v ktorej je hracie miesto prvýkrát
umiestnené v priebehu prísluného kalendárneho polroka.
(8) Prevádzkovate¾ videohier uhrádza do tátneho
rozpoètu odvod za jednotlivé terminály po èastiach, a to
tak, e polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája
kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1.
septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovate¾ovi
videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien poèas
roka po splatnosti odvodu alebo jeho èasti, je povinný
uhradi odvod alebo jeho pomernú èas za jednotlivé
terminály tejto videohry do 15 dní od udelenia licencie,
prièom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr
vak do konca kalendárneho roka, uhradi zostávajúcu
èas odvodu. Ak prevádzkovate¾ videohry v priebehu
roka ukonèí jej prevádzkovanie, je povinný uhradi celý
odvod za jednotlivé terminály tejto videohry za prísluný kalendárny rok najneskôr ku dòu ukonèenia prevádzkovania videohry. Prevádzkovate¾ videohier uhrádza do tátneho rozpoètu odvod daòovému úradu
s pôsobnosou pre oblas hazardných hier miestne príslunému pod¾a sídla prevádzkovate¾a videohier.
(9) Prevádzkovate¾ videohier uhrádza do rozpoètu
obce odvod za jednotlivé terminály po èastiach, a to tak,
e polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovate¾ videohry
uhrádza odvod alebo jeho èas za prísluný terminál tej
obci, na území ktorej je povolené jeho prevádzkovanie
k prvému dòu prísluného kalendárneho polroka. Ak
prevádzkovate¾ovi videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien poèas roka po splatnosti odvodu alebo
jeho èasti, je povinný uhradi odvod alebo jeho pomernú èas za jednotlivé terminály tejto videohry do 15 dní
od udelenia licencie, prièom je povinný v ustanovenom
termíne, najneskôr vak do konca kalendárneho roka,
uhradi zostávajúcu èas odvodu; pomernú èas odvodu uhradí tej obci, v ktorej je terminál prvýkrát umiestnený v priebehu prísluného kalendárneho polroka.
(10) Prevádzkovate¾ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod pod¾a odseku 1 písm. c), e) a o) a odseku 2, vykoná
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najneskôr do 31. marca roèné vyúètovanie odvodov za
predchádzajúci kalendárny rok, prièom pri vyúètovaní
vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt urèujúcich
odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Roèné
vyúètovanie odvodov predloí prevádzkovate¾ hazardnej hry orgánu, ktorý licenciu udelil alebo vydal, po potvrdení roèného vyúètovania odvodov daòovým úradom s pôsobnosou pre oblas hazardných hier, ktorý
vykonáva správu odvodov. Prevádzkovate¾ hazardnej
hry uhradí daòovému úradu s pôsobnosou pre oblas
hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov, do
30 dní po potvrdení roèného vyúètovania odvodov nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy roèného vyúètovania odvodov a sumy uhradených mesaèných preddavkov za prísluný kalendárny rok.
(11) Preplatky prevádzkovate¾a hazardnej hry zistené
pri roènom vyúètovaní odvodov vráti daòový úrad s pôsobnosou pre oblas hazardných hier, ktorý vykonáva
správu odvodov, alebo obec prevádzkovate¾ovi hazardnej hry po vykonaní roèného vyúètovania odvodov na
základe jeho písomnej iadosti do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti. Ak prevádzkovate¾ hazardnej hry nepoiada písomne o vrátenie preplatku, ten sa stane preddavkom odvodu za ïalí kalendárny rok. Preplatok
nepresahujúci sumu pä eur sa nevracia a stáva sa
preddavkom odvodu v ïalom kalendárnom roku. Nárok na vrátenie preplatku zaniká do troch rokov od
konca kalendárneho roka, v ktorom preplatok vznikol.
(12) Ak odvody pod¾a odsekov 1 a 2 neboli uhradené
v lehote splatnosti, daòový úrad s pôsobnosou pre oblas hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov,
zaène nedoplatok vymáha.
(13) Mesaèné preddavky odvodov sa nezaokrúh¾ujú.
V roènom vyúètovaní sa odvody zaokrúh¾ujú na celý
eurocent nahor.
(14) Príjmami z odvodov pod¾a odsekov 1 a 2 sa zabezpeèuje vykonávanie veobecne prospených sluieb,
ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna
starostlivos, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych
aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj portu, tvorba
a ochrana ivotného prostredia a ochrana zdravia obyvate¾stva.
(15) Obec, ktorá udelila licenciu na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
a túto licenciu odòala, môe rozhodnú, e po splnení
daòovej povinnosti a úhrade odvodu pod¾a odseku 1
písm. j) prevádzkovate¾om výherných prístrojov bude
výaok z hazardnej hry odvedený do rozpoètu tejto
obce, rovnako môe postupova, ak fyzická osoba alebo
právnická osoba prevádzkovala výherné prístroje bez
tejto licencie a obec bola oprávnená túto licenciu udeli.
(16) Daòový úrad môe rozhodnú, e výaok z hazardnej hry prevádzkovanej v jeho územnom obvode fyzickou osobou alebo právnickou osobou bez licencie,
ktorú by bolo oprávnené udeli alebo vyda ministerstvo, bude odvedený do tátneho rozpoètu.
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(17) Ministerstvo, ktoré udelilo alebo vydalo licenciu
a túto licenciu odòalo alebo zruilo, môe rozhodnú,
e výaok z hazardných hier bude odvedený do tátneho rozpoètu.
(18) Výakom z hazardnej hry sa rozumie rozdiel medzi vkladmi hráèov prijatými v kalendárnom roku a vyplatenými výhrami.
(19) Ministerstvo môe z príjmov z odvodov poskytnú dotáciu nadácii alebo záujmovému zdrueniu prevádzkujúcich charitatívnu lotériu v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone..
58. Doterají text § 38 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Prevádzkovate¾ hazardnej hry musí prevádzkové
pravidlá herne umiestni na vidite¾nom mieste v herni..
59. V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:
a) prevádzkový èas,.
60. § 39 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre
bingo môe by najviac 70 % hernej istiny..
61. V § 41 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: na rebové vecné lotérie a tomboly.
62. § 44 sa vypúa.
63. V § 48 ods. 6 sa vypúa prvá veta.
64. V § 48 sa vypúa odsek 7.
65. V § 51 ods. 6 sa slová bude prevádzkovate¾ nahrádzajú slovami budú prevádzkovatelia.
66. Za § 51 sa vkladá nová tvrtá èas, ktorá vrátane
nadpisu znie:
TVRTÁ ÈAS
CHARITATÍVNA LOTÉRIA
§ 51a
(1) Prevádzkovate¾ charitatívnej lotérie môe poiada ministerstvo o poskytnutie dotácie z výdavkov tátneho rozpoètu, a to najviac do výky 50 % ním zaplatených odvodov za prísluný kalendárny rok pod¾a § 37.
iados predkladá prevádzkovate¾ charitatívnej lotérie
ministerstvu do 30 kalendárnych dní po vykonaní roèného vyúètovania odvodov za predchádzajúci kalendárny rok. Ministerstvo je oprávnené poukáza finanèné prostriedky roène do 30 kalendárnych dní od
predloenia úplnej iadosti. Výka dotácie nesmie presiahnu sumu ustanovenú osobitným predpisom.19a)
(2) Výaok z prevádzkovania charitatívnej lotérie po
úhrade nákladov spojených s jej prevádzkovaním vrátane úhrady odvodov pod¾a § 37 a dotáciu pod¾a odseku
1 musí prevádzkovate¾ charitatívnej lotérie poui výluène na verejnoprospený úèel.19b) Dotáciu pod¾a odseku 1 musí prevádzkovate¾ charitatívnej lotérie poui
najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho
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po roku, v ktorom bola prevádzkovate¾ovi charitatívnej
lotérie poskytnutá dotácia pod¾a odseku 1.
(3) Hernou istinou pri charitatívnej lotérii je rozdiel
medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

19a) Nariadenie Komisie (ES) è. 1998/2006 z 15. decembra 2006
o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis
(Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
19b
) § 5 ods. 3 zákona è. 34/2002 Z. z..

Doterajia tvrtá èas a iesta èas sa oznaèujú ako
piata èas a siedma èas.
67. V § 53 ods. 2 sa za slovo udelení vkladá slovo
individuálnej a vypúajú sa slová na prevádzkovanie tátnej lotérie.
68. V § 54 ods. 2 prvej a druhej vete sa za slovo dozoru vkladá èiarka a slová ktorý vykonáva správu odvodov,.
69. V § 54 ods. 2 tretia veta znie:
Sankèný úrok sa zaokrúh¾uje na celý eurocent nahor..
70. V § 56 ods. 2 sa slovo propagujú nahrádza slovom propaguje.
71. V § 57 ods. 2 písm. e) a v ods. 3 sa slová ods. 8
nahrádzajú slovami ods. 12.
72. Za § 58b sa vkladá § 58c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 58c
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2010
(1) Individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier pod¾a § 3 ods. 2 písm. g) udelené pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2009 sa povaujú za
individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných
hier pod¾a § 3 ods. 2 písm. i) v znení úèinnom od 1. januára 2010.
(2) Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa
zaèali a právoplatne neskonèili pred 1. januárom 2010,
sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2009.
(3) Konania o uvo¾není finanènej zábezpeky, ktoré sa
zaèali a právoplatne neskonèili pred 1. januárom 2010,
sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2009.
(4) Odborné posudzovanie zariadení a systémov pod¾a § 30 ods. 2 v znení úèinnom do 31. decembra 2009,
ktoré sa zaèalo a neskonèilo vydaním osvedèenia pred
1. januárom 2010, sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2009.
(5) Ustanovenia § 37 v znení úèinnom od 1. januára
2010 sa prvýkrát pouijú na úhradu odvodov za mesiac
január 2010.
(6) Roèné vyúètovanie odvodov prevádzkovate¾ov ha-
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zardných hier za rok 2009 sa vykoná pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2009.
(7) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú
prevádzkova kartové hry mimo kasína po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona, sú povinné splni podmienky
ich prevádzkovania a zasla oznámenie pod¾a § 19
v znení úèinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 30
dní od zverejnenia veobecnej licencie na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína; ustanovenia § 54 a 56
v znení úèinnom od 1. januára 2010 sa v tejto lehote neuplatnia.
(8) Na konania o uloenie sankcií poverenej skúobni, ktoré sa zaèali a právoplatne neskonèili pred 1. januárom 2010, sa pouijú ustanovenia § 31 ods. 5 a 7
v znení úèinnom od 1. januára 2010, ak je to pre poverenú skúobòu priaznivejie; to platí aj v prípade, ak sa
od 1. januára 2010 zaèalo konanie o uloení sankcie za
poruenie zákona, ku ktorému dolo pred 1. januárom
2010.
(9) Poverené skúobne sú povinné preukáza splnenie poiadaviek uvedených v § 30 ods. 5 do 30. júna
2010. Ak poverené skúobne nepreukáu splnenie poiadaviek pod¾a prvej vety, ich poverenie na odborné
posudzovanie zanikne k 1. júlu 2010..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
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è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z. a zákona è. 465/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa slovo a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a právnická osoba so 100 %
majetkovou úèasou tátu na úèely preverenia údajov
poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci tátu obèanom, ktorí stratili
schopnos spláca úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy..
2. V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 140
písm. a) tvrtom bode sa na zaèiatok vkladajú slová
charitatívne lotérie alebo.
3. V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 140
písm. a) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý
znie:
8. hazardné hry v kasíne v rekreaènom komplexe
100 000 eur..
Doterajie body 8 a 10 sa oznaèujú ako body 9 a 11.
4. V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 140
písm. a) jedenástom bode sa slovo deviatom nahrádza
slovom desiatom.
5. V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 140
písmená b) a c) znejú:
b) oznámenie prevádzkovate¾a rebovej vecnej lotérie,
tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráèi hrajú
jeden proti druhému, 35 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo poiadania prevádzkovate¾a hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom
a piatom bode 100 eur
2. hazardných hrách uvedených v písmene a) iestom a jedenástom bode 300 eur.
Èl. III
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov
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v znení zákona è. 445/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 28 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) na prevádzku charitatívnej lotérie,2a).
Doterajie písmeno g) za oznaèuje ako písmeno h).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:
2a
 ) § 9a zákona è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 478/ 2009
Z. z. .

2. V § 29 ods. 1 sa za slovo výnimkou vkladajú slová
prevádzkovania charitatívnej lotérie,2a).
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Strana 3604

Zbierka zákonov è. 479/2009

Èiastka 167

479
ZÁKON
z 22. októbra 2009
o orgánoch tátnej správy v oblasti daní a poplatkov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnos orgánov tátnej správy v oblasti daní a poplatkov.
§2
Orgány tátnej správy v oblasti daní a poplatkov
(1) Orgánmi tátnej správy v oblasti daní a poplatkov
sú:
a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo),
b) Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len
daòové riadite¾stvo),
c) daòové úrady.
(2) Daòové riadite¾stvo a daòové úrady sú daòovými
orgánmi.
(3) Na zabezpeèenie výkonu èinnosti daòových úradov môe daòové riadite¾stvo na návrh riadite¾a daòového úradu zriadi pracoviská daòového úradu a stanice daòového úradu. Pracovisko daòového úradu
a stanica daòového úradu sú organizaènou zlokou daòového úradu.
§3
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán tátnej správy v oblasti daní a poplatkov
a) vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
1

b) vypracúva stratégiu rozvoja daòových orgánov,
c) pripravuje návrhy zákonov a iných veobecne záväzných právnych predpisov,
d) vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv,
e) vykonáva èinnosti správcu daòového informaèného
systému,
f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daòového riadite¾stva a preskúmava jeho rozhodnutia
v mimoodvolacom konaní pod¾a osobitných predpisov,1)
g) schva¾uje vnútornú organizaènú truktúru daòového riadite¾stva na návrh generálneho riadite¾a daòového riadite¾stva (ïalej len generálny riadite¾),
h) ukladá daòovému riadite¾stvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) a e),
i) plní ïalie úlohy pod¾a osobitných predpisov.2)
§4
Daòové riadite¾stvo
(1) Daòové riadite¾stvo je orgánom tátnej správy,
ktorý vykonáva pôsobnos na celom území Slovenskej
republiky. Sídlom daòového riadite¾stva je Banská
Bystrica.
(2) Daòové riadite¾stvo je rozpoètovou organizáciou
zapojenou na tátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly ministerstva a je zamestnávate¾om zamestnancov daòových orgánov a sluobným úradom3)
tátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú tátnu slubu v daòových orgánoch.
(3) Daòové riadite¾stvo
a) riadi a kontroluje daòové úrady,
b) zabezpeèuje jednotné uplatòovanie osobitných
predpisov4) a medzinárodných zmlúv v oblasti daní
daòovými orgánmi a navrhuje ich zmeny,

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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.
2
) Napríklad zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov, zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
3
) Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 431/2002 Z. z. 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. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích
predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
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c) vypracúva koncepciu rozvoja daòových orgánov
v súlade so stratégiou rozvoja daòových orgánov,
d) oznamuje orgánom èinným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných èinov v súvislosti
s poruovaním osobitných predpisov,5)
e) vykonáva èinnosti prevádzkovate¾a daòového informaèného systému a èinnosti správcu daòového informaèného systému, ktorými ho ministerstvo poverí, aktualizuje databázu údajov, vedie centrálny
register vetkých daòových subjektov a poskytuje
informácie pod¾a osobitného predpisu,6)
f) informuje daòové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní, o osobitných predpisoch7)
a o ich zmenách,
g) informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, a vo veciach správy daní,
h) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daòových úradov a obcí a preskúmava ich rozhodnutia
v mimoodvolacom konaní,1)
i) zabezpeèuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú
pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní
niektorých finanèných poh¾adávok pod¾a medzinárodných zmlúv, právne záväzných aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie a pod¾a osobitných predpisov8) na základe poverenia ministerstva,
j) poskytuje tátnu pomoc a kontroluje dodriavanie
podmienok jej poskytnutia pod¾a osobitného predpisu,9)
k) vykonáva úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daòových úradov, ak
1. hrozí nebezpeèenstvo, e úètovné doklady alebo
iné doklady budú znehodnotené, znièené alebo
pozmenené a jeho odvrátenie nemono inak dosiahnu,
2. súvisia s úkonmi, ktoré treba taji,
3. je potrebné overi výsledky daòovej kontroly vykonanej daòovým úradom,
4. tak rozhodne generálny riadite¾,
5
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l) plní ïalie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.10)
(4) tatutárnym orgánom daòového riadite¾stva je
generálny riadite¾. Generálny riadite¾ zodpovedá za èinnos daòových orgánov ministrovi financií Slovenskej
republiky (ïalej len minister). Generálneho riadite¾a
vymenúva a odvoláva minister.
(5) Generálny riadite¾ so súhlasom ministra vymenúva a odvoláva námestníka generálneho riadite¾a pre
správu daní.
§5
Daòový úrad
(1) Daòový úrad vykonáva pôsobnos v územnom obvode kraja,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Daòový úrad je preddavková organizácia zapojená
na rozpoèet daòového riadite¾stva.
(3) Daòový úrad
a) vykonáva správu daní pod¾a osobitného predpisu,6)
b) rozhoduje v daòovom konaní pod¾a osobitných predpisov,6) a to aj vtedy, ak sa daò vyrubuje na základe
kontroly vykonanej daòovým riadite¾stvom,
c) rozhoduje v správnom konaní,12)
d) kontroluje vyberanie správnych poplatkov,13) ktoré
sú príjmom tátneho rozpoètu, vracia správne poplatky zaplatené kolkovými známkami, ukladá pokuty a vymáha správne poplatky, ktoré sú príjmom
tátneho rozpoètu, odvádza celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi do tátneho rozpoètu,
e) vracia súdne poplatky14) na základe rozhodnutia
súdu alebo orgánu tátnej správy súdov, odvádza
celkovú sumu súdnych poplatkov poukázanú súdmi
do tátneho rozpoètu,
f) informuje daòové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch,7)

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 431/2002 Z. z. 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. 171/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Trestný zákon v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení 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 v znení
zákona è. 465/2008 Z. z.
8
) Zákon è. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
10
) Napríklad zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 289/2008 Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z., zákon è. 171/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
14
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
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g) oznamuje orgánom èinným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných èinov v súvislosti
s poruovaním osobitných predpisov;5) o týchto podozreniach informuje daòové riadite¾stvo,
h) vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok pod¾a medzinárodných
zmlúv, právne záväzných aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie a pod¾a osobitných predpisov,8)
i) aktualizuje databázu údajov daòového informaèného systému a poskytuje informácie pod¾a osobitného predpisu,6)
j) zabezpeèuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných úètovných a ostatných finanèných výkazov predkladaných obcami,
k) poskytuje tátnu pomoc a kontroluje dodriavanie
podmienok jej poskytnutia pod¾a osobitného predpisu,9)
l) vykonáva dozor pod¾a osobitného predpisu) a plní
úlohy pod¾a osobitného predpisu,15)
m) prijíma úhrady poh¾adávok tátu vzniknutých pod¾a
osobitného predpisu,16)
n) plní ïalie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.17)
(4) Daòový úrad riadi a za jeho èinnos zodpovedá
riadite¾. Riadite¾a daòového úradu vymenúva a odvoláva generálny riadite¾. Riadite¾ daòového úradu za èinnos daòového úradu zodpovedá generálnemu riadite¾ovi.
(5) Vnútornú organizaènú truktúru daòového úradu na návrh riadite¾a daòového úradu urèuje generálny riadite¾.
(6) Daòový úrad má spôsobilos by úèastníkom súdneho konania a samostatne kona pred súdom v rámci
svojej pôsobnosti. Za daòový úrad koná pred súdom
riadite¾ daòového úradu alebo ním poverený zamestnanec; generálny riadite¾ môe poveri zastupovaním daòového úradu iného zamestnanca daòového riadite¾stva.
§6
Daòový úrad pre vybrané daòové subjekty
(1) Daòový úrad pre vybrané daòové subjekty vykonáva pôsobnos na celom území Slovenskej republiky.
Sídlom daòového úradu pre vybrané daòové subjekty
je Bratislava.
(2) Daòový úrad pre vybrané daòové subjekty je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpoèet daòového riadite¾stva.
15
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(3) V pôsobnosti daòového úradu pre vybrané daòové
subjekty sú vybrané daòové subjekty. Na úèely tohto
zákona sa vybraným daòovým subjektom rozumie
a) banka a poboèka zahraniènej banky,18)
b) poisovòa a poboèka zahraniènej poisovne a zaisovòa a poboèka zahraniènej zaisovne,19)
c) daòový subjekt, ktorý dosiahol roèný obrat
40 000 000 eur a viac; zmena príslunosti tohto daòového subjektu k daòovému úradu pre vybrané daòové subjekty nastáva k 1. januáru druhého roka
nasledujúceho po roku, v ktorom dosiahol roèný obrat 40 000 000 eur a viac; ak roèný obrat tohto daòového subjektu poklesne pod ustanovenú hranicu,
dochádza k zmene príslunosti daòového úradu po
dvoch rokoch od roku, v ktorom poklesol jeho obrat
pod ustanovenú hranicu; to neplatí, ak poèas týchto
dvoch rokov daòový subjekt dosiahol obrat
40 000 000 eur a viac.
(4) Roèným obratom sa na úèely odseku 3 pri daòovom subjekte úètujúcom v sústave podvojného úètovníctva rozumie súhrn výnosov zo vetkých ním vykonávaných èinností za prísluné zdaòovacie obdobie20) a pri
daòovom subjekte úètujúcom v sústave jednoduchého
úètovníctva súhrn príjmov zo vetkých ním vykonávaných èinností za prísluné zdaòovacie obdobie.20)
(5) Na daòový úrad pre vybrané daòové subjekty sa
vzahuje § 5 ods. 3 a 6.
§7
Právna ochrana zamestnancov daòových orgánov
Zamestnanci daòových orgánov majú pri plnení úloh
pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,6) alebo
v súvislosti s nimi postavenie verejných èinite¾ov.21) Policajný zbor poskytuje zamestnancom daòových orgánov ochranu pod¾a osobitného predpisu.22)
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§8
Daòové orgány pri plnení úloh spolupracujú s colnými orgánmi, Policajným zborom a s inými ozbrojenými
zbormi, tátnymi orgánmi, vyími územnými celkami
a s obcami, inými právnickými osobami a fyzickými
osobami.
§9
Ministerstvo a daòové orgány sú oprávnené spracúva osobné údaje pod¾a osobitného predpisu23) o fyzických osobách, ktoré boli dotknuté úkonmi súvisiacimi

) Zákon è. 171/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Vyhláka Ministerstva po¾nohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva è. 147/1960 Zb. o prenesení finanènej a úètovnej sluby
majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
17
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19
) Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
20
) § 2 písm. l) a § 49 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) § 128 ods. 1 Trestného zákona.
22
) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
23
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
16

Èiastka 167

Zbierka zákonov è. 479/2009

s plnením úloh daòových orgánov pod¾a tohto zákona
alebo osobitných predpisov;1) zoznam osobných údajov
je uvedený v prílohe.
§ 10
(1) Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky pod¾a
doterajích predpisov je daòové riadite¾stvo pod¾a tohto zákona. Právomoc a pôsobnos daòových úradov
pod¾a doterajích predpisov v územnej pôsobnosti
kraja11) prechádzajú na daòový úrad pod¾a tohto zákona s územnou pôsobnosou v príslunom kraji.
(2) Daòové konanie zaèaté daòovým riadite¾stvom
pod¾a doterajích predpisov a právoplatne neukonèené
pred úèinnosou tohto zákona dokonèí daòové riadite¾stvo pod¾a tohto zákona. Daòové konanie zaèaté daòovým úradom pod¾a doterajích predpisov a právoplatne
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neukonèené pred úèinnosou tohto zákona dokonèí daòový úrad pod¾a tohto zákona.
(3) Vybrané daòové subjekty pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za vybrané daòové subjekty pod¾a
tohto zákona, ak spåòajú podmienky pod¾a § 6 ods. 3.
Na zmenu príslunosti daòového úradu pre vybrané
daòové subjekty pri daòových subjektoch, ktoré boli
vybranými daòovými subjektmi pod¾a doterajích
predpisov, sa pouije postup pod¾a § 6 ods. 3 písm. c).
§ 11
Zruuje sa 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. a zákona è. 534/2005 Z. z.
Príloha
k zákonu è. 479/2009 Z. z.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAÈNÝCH SYSTÉMOCH
MINISTERSTVA A DAÒOVÝCH ORGÁNOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
pohlavie,
dátum a miesto narodenia,
tátna príslunos,
rodné èíslo,
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahranièí,
prechodný pobyt,
iné miesto, kde sa osoba obvykle zdriava.

Èl. II
Zákon è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 171/2005
Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 3 znie:
(3) Daòový úrad rozde¾uje a poukazuje výnos dane
pod¾a § 3 vyiemu územnému celku, na území ktorého
má daòový úrad sídlo..
Èl. III
Zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z. a zákona è. 478/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 10 ods. 2 písmeno c) znie:
c) vykonáva èinnosti správcu informaèného systému
v oblasti prevádzkovania hazardných hier,.
2. V § 10 ods. 3 písmeno a) znie:
a) vykonáva èinnosti prevádzkovate¾a informaèného
systému v oblasti prevádzkovania hazardných
hier,.
3. V § 10 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) metodicky usmeròuje daòové úrady a obce v oblasti
výkonu dozoru,.
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno f).
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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480
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z.
o ochranných opatreniach proti zavleèeniu a rozirovaniu organizmov kodlivých pre rastliny
alebo rastlinné produkty v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 199/2005
Z. z. o ochranných opatreniach proti zavleèeniu a rozirovaniu organizmov kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 639/2008 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 112/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 2 èasti B v tabu¾ke pre Baktérie druhom bode treom ståpci, prílohe è. 3 èasti B prvom
a druhom bode druhom ståpci a v prílohe è. 4 èasti B bodoch 20 a 20.3 treom ståpci sa vypúajú slová Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), tajersko a Viedeò],.
2. V prílohe è. 2 èasti B v tabu¾ke pre Huby prvom
bode treom ståpci a prílohe è. 4 èasti B bode 6.3 treom
ståpci sa vypúajú slová Grécko (Kréta, Lesbos),.
3. V prílohe è. 4 èasti A I. kapitole bode 46 druhom
ståpci sa slová 44 a 45.3 nahrádzajú slovami 44,
45.1 a 45.3.

4. V prílohe è. 4 èasti B prvom a iestom bode druhom ståpci sa slová a 7 nahrádzajú slovami a 1.7.
5. V prílohe è. 4 èasti B bode 14.9 treom ståpci sa vypúajú slová Dánsko, Grécko (Kréta, Lesbos),.
6. V prílohe è. 5 èasti A I. kapitole bode 1.7.2 treom
riadku tabu¾ky sa slovo ex 4401 30 90 nahrádza slovom ex 4401 30 80.
7. V prílohe è. 5 èasti B I. kapitole bode 6.2 tvrtý riadok tabu¾ky znie:
ex 4401 30 40

piliny, neaglomerované do klátov,
brikiet, peliet alebo podobných tvarov.

8. V prílohe è. 5 èasti B I. kapitole bode 6.2 piatom
riadku tabu¾ky sa slovo ex 4401 30 90 nahrádza slovom ex 4401 30 80.
9. Príloha è. 14 sa dopåòa bodom 12, ktorý znie:
12. Smernica Komisie 2009/118/ES z 9. septembra
2009, ktorou sa menia a dopåòajú prílohy II a
V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných
opatreniach proti zavleèeniu organizmov kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoloèenstva a proti ich rozíreniu v rámci Spoloèenstva (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. decembra 2009.

Robert Fico v. r.
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481
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 3. novembra 2009
o vydaní strieborných zberate¾ských mincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou
Svetové kultúrne dedièstvo  Drevené chrámy v slovenskej èasti karpatského oblúka

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002 Z. z. oznamuje, e vydáva do obehu strieborné zberate¾ské mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové kultúrne dedièstvo
 Drevené chrámy v slovenskej èasti karpatského
oblúka (ïalej len minca).
b) Minca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej
republike.
c) Minca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov
striebra a 100 dielov medi; jej hmotnos je 18 g
a priemer 34 mm. Pri razbe mince je povolená horná
a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra
10/1 000.
2. Vzh¾ad mince
a) Na líci mince sú vyobrazené tri drevené chrámy v slovenskej èasti karpatského oblúka zapísané do Zoznamu svetového dedièstva: v ¾avej èasti mincového
po¾a je vyobrazený Chrám sv. Mikuláa v Bodruali,
vpravo od neho Kostol Vetkých svätých v Tvrdoíne
a nad ním kostol v Hronseku. Vpravo od drevených
chrámov je tátny znak Slovenskej republiky, nad
ktorým je v dvoch riadkoch umiestnené oznaèenie

nominálnej hodnoty mince 10 EURO. Názov tátu
SLOVENSKO so tylizovaným písmenom S symbolizujúcim motív cesty spájajúcej jednotlivé drevené chrámy je umiestnený v spodnej èasti mincového
po¾a. Pod ním je letopoèet 2010. V¾avo od tylizovaného písmena S je umiestnená znaèka programu
Spoloèné emisie Európy znázoròujúca európsku
hviezdu a symbol eura. Znaèka Mincovne Kremnica,
tátny podnik, MK, medzi dvoma razidlami je
umiestnená v¾avo od letopoètu a tylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu
Mgr. art. Patrika Kovaèovského PK sú umiestnené
vpravo od neho.
b) Na rube mince sú vyobrazené dva drevené chrámy
v slovenskej èasti karpatského oblúka zapísané do
Zoznamu svetového dedièstva: v pravej èasti mincového po¾a je vyobrazený Kostol sv. Frantika z Assisi
v Hervartove a v¾avo od neho Chrám sv. Mikuláa
v Ruskej Bystrej. Pod ním je v troch riadkoch umiestnený nápis SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIÈSTVO so
tylizovaným písmenom S symbolizujúcim motív
cesty spájajúcej jednotlivé drevené chrámy. Súèasou motívu je znaèka kostola umiestnená nad tylizovaným písmenom S. V spodnej èasti mincového
po¾a je v dvoch riadkoch umiestnený nápis DREVENÉ CHRÁMY.
c) Na hrane mince sú nápisy do håbky v anglickom jazyku WORLD HERITAGE a vo francúzskom jazyku
PATRIMOINE MONDIAL. Medzi nápismi sú pomlèky.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: marec 2010

Ivan ramko v. r.
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