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52
ZÁKON
zo 17. februára 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

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. a zákona
è. 465/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
2. § 8 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak má právnická osoba alebo fyzická osoba na
colný reim prepracovanie pod colným doh¾adom vydané povolenie pod¾a osobitného predpisu15d) a spracúva,
prepracúva alebo miea lieh s látkami alebo zmesou látok rozpustných v liehu tak, e vyrobí denaturovaný
lieh alebo výrobok nevhodný na priamu ¾udskú spotrebu, odseky 1 a 6 sa uplatnia primerane. Povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu a povolenie na denaturáciu liehu pod¾a § 9 sa nevyaduje. Táto právnická
osoba alebo fyzická osoba je povinná vies evidenciu
pod¾a § 40..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15d znie:

15d) Napríklad nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra
1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva
v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 02/zv. 04)..

3. V § 10 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: Tlaèiareò je povinná vyhotovi kontrolné známky v súlade
so vzorovým výtlaèkom kontrolnej známky schváleným
colným riadite¾stvom..
4. V § 10 ods. 15 písm. b) tretí bod znie:
3. poèet objednaných kusov kontrolných známok pod¾a objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebite¾skom balení; ak je iadate¾om o vydanie poukazu oprávnený príjemca, uvedie poèet objednaných
kusov kontrolných známok najviac vo výke zábezpeky na daò zloenej pod¾a § 27 ods. 6 alebo 8, prièom colný úrad pri posudzovaní iadosti o vydanie
poukazu prihliada na stav zásob nenalepených kon-

trolných známok ku dòu podania iadosti o vydanie
poukazu,.
5. V § 10 ods. 37 sa na konci pripájajú tieto slová:
a uloenie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu alebo colného riadite¾stva neviedli k náprave.
6. V § 11 ods. 15 a 19 posledná veta znie: Takýto uívate¾ský podnik je povinný poskytnú zamestnancovi
colného úradu nevyhnutnú súèinnos a primerané
podmienky na výkon daòového dozoru..
7. V § 11 ods. 16 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak nie je moné zásoby liehu oslobodeného od dane
doda právnickej osobe alebo fyzickej osobe pod¾a prvej
vety, colný úrad vyzve daòového dlníka na podanie daòového priznania a urèí lehotu na zaplatenie dane. Ak
daòový dlník poiadal o znièenie liehu pod¾a § 48
ods. 2 a tento lieh bol znièený v lehote na podanie daòového priznania, v daòovom priznaní uvedie ako oslobodené to mnostvo liehu, ktoré bolo znièené pod¾a § 48
ods. 2; ak bol lieh znièený pod¾a § 48 ods. 2 po lehote na
podanie daòového priznania, uplatní sa postup pod¾a
§ 15..
8. V § 15 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) oprávnenému príjemcovi, daòovému splnomocnencovi alebo dovozcovi liehu, ak prevzal lieh, ktorý je
preukázate¾ne znehodnotený a nevhodný na priamu
¾udskú spotrebu a tento lieh bol znièený pod dozorom colného úradu; k iadosti o vrátenie dane priloí
úradný záznam o znièení tohto liehu a úradný záznam o znièení kontrolných známok, ak bol lieh
v spotrebite¾skom balení oznaèený kontrolnou
známkou,
e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá ukonèila svoju èinnos pod¾a § 11 ods. 16 a § 23 ods. 10, ak
daò zaplatila a ak bol tento lieh znièený pod¾a § 48
ods. 2..
9. V § 17 odsek 5 znie:
(5) Prijíma, vydáva, vyrába alebo spracúva lieh
v daòovom sklade, s výnimkou skladu liehu pod¾a § 22
ods. 2 písm. a), ktorý prijíma, skladuje alebo odosiela
lieh v spotrebite¾skom balení, mono len v prítomnosti
zamestnanca colného úradu. Colný úrad je povinný zabezpeèi prítomnos zamestnanca colného úradu tak,
aby nebol obmedzený príjem, výdaj, výroba alebo spracovanie liehu v daòovom sklade. Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný poskytnú zamestnancovi col-
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ného úradu nevyhnutnú súèinnos a primerané
podmienky na výkon daòového dozoru. Ak sa lieh v daòovom sklade neprijíma, nevydáva, nevyrába alebo nespracúva, colný úrad môe upusti od povinnosti zabezpeèi prítomnos zamestnanca colného úradu
v daòovom sklade, prièom je povinný tento priestor zabezpeèi uzáverou colného úradu. Uzáverou priestoru
sa rozumie uzamknutie a zabezpeèenie uzáverou colného úradu vetkých prístupových miest do priestoru,
v ktorom sa prijíma, vydáva, vyrába alebo spracúva
lieh, a to za prítomnosti prevádzkovate¾a daòového
skladu, prièom odstránenie uzáver a odomknutie je
moné uskutoèni len v prítomnosti colného úradu
a prevádzkovate¾a daòového skladu..
10. V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúa slovo trvalú.
11. V § 23 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.32a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) § 58 zákona è. 455/1991 Zb. 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..

12. V § 24 ods. 6 písm. a) prvý bod znie:
1. zvýi zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorá presahuje zloenú zábezpeku na daò, ak daò pripadajúca na mnostvo liehu uvedeného do daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je
vyia o viac ako 20 % ako zloená zábezpeka na
daò, a to najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daò presiahla zloenú zábezpeku na daò,.
13. V § 24 ods. 6 písm. b) text za bodkoèiarkou znie:
colný úrad vráti prísluný rozdiel s prihliadnutím na
stav zásob liehu v pozastavení dane ku dòu podania
iadosti, a to do 15 dní odo dòa podania tejto iadosti.
14. V § 25 ods. 4 druhej vete a § 26 ods. 7 druhej vete
sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto
slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
15. V § 25 ods. 5 písm. a) sa prvý bod dopåòa bodom
1f, ktorý znie:
1f. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) na daòovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s tým súhlasil,.
16. § 25 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Colný úrad povolí na základe písomnej iadosti
prevádzkovate¾a daòového skladu alebo uívate¾ského
podniku zníenie zábezpeky na daò na prepravovaný
lieh, ak výka dane pripadajúcej na mnostvo liehu
prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane (§ 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 zábezpeky na daò na
prepravovaný lieh; zníená zábezpeka na daò je súèet
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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 zábezpeky na daò na prepravovaný lieh sa
nevyaduje, ak bolo vydané povolenie na zníenie zábezpeky na daò pod¾a § 26 ods. 10. Ak súèet zábezpeky
na daò na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení
dane alebo oslobodený od dane 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. 10
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 zábezpeky na daò zaniká..
17. § 26 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Colný úrad povolí na základe písomnej iadosti
odosielate¾a (dodávate¾a) zníenie 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 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 zábezpeky na daò na prepravovaný lieh sa
nevyaduje, ak bolo vydané povolenie na zníenie zábezpeky na daò pod¾a § 25 ods. 9. 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. 9 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 zábezpeky na daò zaniká..
18. § 27 vrátane nadpisu znie:
§ 27
Oprávnený príjemca
(1) Oprávneným príjemcom na daòovom území je
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení
dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba
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alebo fyzická osoba na území iného èlenského tátu
oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá chce by oprávneným príjemcom na daòovom
území a chce opakovane prijíma lieh z iného èlenského
tátu v pozastavení dane, musí písomne poiada colný
úrad o registráciu a vydanie povolenia prijíma lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
musí na kadý príleitostný príjem liehu písomne poiada colný úrad o vydanie povolenia prija lieh z iného
èlenského tátu v pozastavení dane.
(2) iados o registráciu a vydanie povolenia prijíma
lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane alebo
iados o vydanie povolenia prija lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
d) obchodný názov liehu a prísluný kód kombinovanej
nomenklatúry,
e) údaj o predpokladanom roènom objeme liehu prijímaného v pozastavení dane v hl a., ak je iadate¾om
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení
dane opakovane,
f) údaj o mnostve liehu v hl a., ktoré má v danom prípade prija iadate¾, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane.
(3) Prílohami k iadosti sú:
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,
b) technická dokumentácia a opis skladovacích priestorov, opis skladovacích zariadení pod¾a § 17
ods. 4, spôsob zabezpeèenia liehu pred neoprávneným pouitím, technická dokumentácia zariadení
na zisovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad
o úradnom overení týchto zariadení, ak iadate¾ má
zariadenie na skladovanie liehu.
(4) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,18)
b) zloil zábezpeku na daò,
c) colný úrad ani daòový úrad nemá voèi iadate¾ovi
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 per-

Èiastka 27

sonálne 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 orgánov
alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti a v prílohách k iadosti.
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení
dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia
prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení
dane zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu, ktoré predpokladá prija v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom pod¾a § 24 ods. 5.
(7) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí
u iadate¾a, ktorý chce prijíma lieh z iného èlenského
tátu v pozastavení dane opakovane, skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a v prílohách k iadosti. Ak sú tieto
skutoènosti a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 6, colný úrad mu pridelí registraèné èíslo, vydá osvedèenie o registrácii a povolenie
prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane
do 60 dní odo dòa podania tejto iadosti. Ak skutoènosti
a údaje uvedené v iadosti a v prílohách k iadosti nie sú
pravdivé alebo ak iadate¾ v tejto lehote nepreukáe splnenie vetkých podmienok, colný úrad vyzve iadate¾a,
aby uvedené nedostatky odstránil a pridelí iadate¾ovi
registraèné èíslo, vydá osvedèenie o registrácii a povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení
dane do 15 dní odo dòa odstránenia nedostatkov. Ak
colný úrad povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane nevydá, bezodkladne vráti iadate¾ovi zloenú zábezpeku na daò.
(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
prija lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane
príleitostne, je povinná pred vydaním povolenia prija
lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane zloi
zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu, ktoré má v danom prípade prija, a to spôsobom pod¾a § 24 ods. 5. Colný úrad vydá potvrdenie
o zloení zábezpeky na daò.
(9) Colný úrad pred vydaním povolenia prija lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane preverí u iadate¾a, ktorý chce príleitostne prija lieh z iného èlenského
tátu v pozastavení dane, skutoènosti a údaje uvedené
v iadosti a v prílohe k iadosti. Ak sú tieto skutoènosti
a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky uvedené
v odsekoch 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prija lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane najneskôr
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nasledujúci pracovný deò po dni, keï iadate¾ zloil zábezpeku na daò. Na úhradu dane je moné po dohode
s colným úradom poui zloenú zábezpeku na daò.
(10) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane,
chce prija lieh a daò pripadajúca na toto mnostvo liehu je vyia o viac ako 10 % ne zloená zábezpeka na
daò, je povinný najneskôr v deò prijatia tohto liehu
a) oznámi túto skutoènos colnému úradu písomne
alebo v elektronickej forme,
b) zvýi zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorá prevyuje zloenú zábezpeku na daò.
(11) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného
èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplni zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorú
colný úrad pouil na úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane, a to do piatich dní odo dòa upovedomenia pod¾a odseku 13.
(12) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného
èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, môe
písomne poiada colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníenie zloenej zábezpeky na daò, ak zloená
zábezpeka na daò je vyia o viac ako 20 % ne daò pripadajúca na mnostvo liehu uvedeného do daòového
vo¾ného obehu za predchádzajúce dva kalendárne mesiace za predpokladu, e tento stav trvá najmenej es
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za
predpokladu, e tento stav trvá aj v èase podania iadosti o zníenie zábezpeky na daò a ak je iadate¾ daòovo
spo¾ahlivý po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov
po sebe nasledujúcich pred podaním iadosti o zníenie
zloenej zábezpeky na daò; colný úrad vráti prísluný
rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu a na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dòu podania
iadosti do 15 dní odo dòa podania tejto iadosti.
(13) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daò v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad pouije zábezpeku na daò na úhradu
dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane, o èom písomne
upovedomí daòového dlníka.
(14) Oprávnený príjemca je povinný kadú zmenu
údajov pod¾a odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) a h)
oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku.
Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závanos zmien doplní pôvodné osvedèenie o registrácii
a povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedèenie o registrácii
a povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedèenia o registrácii a povolenia prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registraèné èíslo.
(15) Povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane zaniká
a) dòom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za màtveho, ak je
oprávneným príjemcom fyzická osoba,
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b) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, dòom
keï bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia,
c) desiatym dòom odo dòa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daò pod¾a odseku 10 písm. b), ak
zábezpeka na daò nebola doplnená,
d) dòom uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na
daò pod¾a odseku 11, ak zábezpeka na daò nebola
doplnená,
e) dòom odòatia povolenia prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane colným úradom,
f) dòom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom zruenia ivnostenského
oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi32a) alebo dòom podania oznámenia
o skonèení podnikania,
g) dòom kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane príleitostne prijme celé mnostvo liehu, ktoré má uvedené
v povolení prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane.
(16) Colný úrad povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane odníme, ak
a) oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b) oprávnený príjemca prestal spåòa niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,
c) oprávnený príjemca poruuje povinnosti pod¾a tohto
zákona a uloenie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d) oprávnený príjemca poiada o odòatie povolenia prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení
dane,
e) bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu.
(17) Colný úrad môe odòa povolenie prijíma lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca poèas obdobia presahujúceho 12 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma
lieh, prièom prihliada na závanos dôvodov.
(18) Po zániku povolenia prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane
a) oprávnený príjemca, v prípade pod¾a odseku 15
písm. a) dediè alebo súdom ustanovený správca dedièstva v lehote urèenej colným úradom podá daòové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daò, ak nebolo daòové priznanie podané a daò zaplatená ku dòu
zániku povolenia prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
b) colný úrad pouije zloenú zábezpeku na daò na
úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daò bezodkladne vráti
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo
povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane, v prípade pod¾a odseku 15 písm. a)
dedièovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedièstva,
c) colný úrad poiada o úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane príslunú banku, ak zabezpeèením
dane je banková záruka,33)
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d) colný úrad odníme osvedèenie o registrácii a zruí
registraèné èíslo.
(19) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo
odòaté povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane pod¾a odseku 16 písm. c), môe by
nové povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich
rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o odòatí povolenia prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo
prepojenú alebo personálne prepojenú, môe jej by vydané povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného
oprávnenému príjemcovi o odòatí povolenia prijíma
lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Ak sa
odníme povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane pod¾a odseku 17, môe by vydané
nové povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odòatí
povolenia prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane..
19. V § 44 ods. 2 sa za slovo nevzahuje vkladajú
slová na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá
predáva lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 a.
20. V § 44 ods. 16 a 17 sa slová § 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a) nahrádzajú slovami § 47 ods. 1
písm. t) a u).
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zickej osobe, sa znièí na náklady právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ktorá má takýto lieh v drbe, a to
a) oprávneným orgánom alebo na jeho podnet9) pod dozorom colného úradu,
b) colným úradom alebo pod jeho dozorom na iados
tejto osoby..
27. Za § 51f sa vkladá § 51g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 51g
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. marca 2009
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný
úrad vydal osvedèenie o registrácii a povolenie prijíma
lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane pod¾a § 27 v znení úèinnom do 28. februára 2009,
je povinná do 30. apríla 2009 zloi zábezpeku na daò
vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu, ktoré
predpokladá prija v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom pod¾a § 24
ods. 5.
(2) Ak konanie o uloení pokuty za poruenie oznamovacej povinnosti pod¾a § 44 ods. 18 v znení úèinnom
do 28. februára 2009 nebolo právoplatne ukonèené
k 28. februáru 2009, v konaní sa nepokraèuje..
28. Za § 52b sa vkladá § 52c, ktorý znie:
§ 52c

21. V § 44 sa vypúajú odseky 18 a 19.
22. V § 46 sa vypúajú odseky 4 a 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 4.
23. V § 47 sa odsek 1 dopåòa písmenom w), ktoré znie:
w) poruí povinnosti uvedené v § 10 ods. 11..
24. V § 47 ods. 2 písmeno a) znie:
a) od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. a) a j),.
25. V § 47 sa odsek 2 dopåòa písmenom u), ktoré znie:
u) do výky 50 000 eur, najmenej vak 10 000 eur za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. w)..
26. V § 48 odsek 2 znie:
(2) Lieh preukázate¾ne znehodnotený a nevhodný na
ïalie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý pestovate¾om a prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na
pestovate¾ské pálenie ovocia poiadal o jeho znièenie
pod¾a § 19 ods. 7 alebo lieh, ktorý má v drbe právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá ukonèila svoju èinnos pod¾a § 11 ods. 16 alebo § 23 ods. 10 a zásoby liehu nebolo moné doda inej právnickej osobe alebo fy-

Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 619/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor
tlaèiva oznámenia o mnostve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebite¾skom balení..
Èl. II
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 Z. z., zákonom
è. 465/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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53
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona è. 667/2004 Z. z., zákona
è. 223/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 609/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z. a zákona
è. 465/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 a 8 písmeno h) znie:
h) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 91,.
2. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 97,
ak je urèený na pouitie ako pohonná látka alebo ako
palivo..
3. V § 4 sa odsek 8 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 97,
ak sú urèené na pouitie alebo pouité ako pohonná
látka alebo ako palivo..
4. V § 10 ods. 4 písm. a) prvý bod znie:
1. ak ju pouije právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá vykonáva výrobnú èinnos v pôdohospodárskej produkcii3) v rámci podnikania ako pohonnú
látku alebo ako palivo, a ak ju vyrobila zo suroviny,
ktorú dopestovala,.
5. V § 19 odsek 12 znie:
(12) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená
v § 10 ods. 4 písm. a) nie je povinná poiada colný úrad
o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie
daòového skladu. Daòová povinnos pod¾a § 12 ods. 1
písm. g) nevzniká, ak nadväzuje oslobodenie od dane
pod¾a § 10 ods. 4 písm. a)..
6. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19a
Výrobca biogénnej látky
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába
na daòovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7
písm. a) mimo pozastavenia dane, je povinná poiada
colný úrad do 15 dní odo dòa zaèatia tejto výroby o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok. iados musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia

b)
c)
d)
e)
f)

jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
druh predmetu dane, obchodný názov biogénnej látky a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry,
predpokladané mnostvo vyrobenej biogénnej látky
v litroch alebo kilogramoch,
identifikaèné údaje odberate¾a tejto biogénnej látky.

(2) Prílohami k iadosti sú
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,
b) technická dokumentácia a opis výrobných a skladovacích zariadení, prièom skladovacie zariadenie
musí spåòa podmienky pod¾a § 18 ods. 5.
(3) Výrobca biogénnej látky je povinný kadú zmenu
údajov pod¾a odseku 1 a odseku 2 písm. b) oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku.
(4) Colný úrad pred zaradením do evidencie výrobcov
biogénnych látok preverí u iadate¾a skutoènosti
a údaje uvedené v iadosti a v prílohách k iadosti. Ak
sú skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a v prílohách
k iadosti pravdivé, colný úrad zaradí iadate¾a do evidencie výrobcov biogénnych látok do 30 dní odo dòa
predloenia iadosti o zaradenie do evidencie výrobcov
biogénnych látok. Ak iadate¾ v tejto lehote nepreukáe
pravdivos vetkých údajov a splnenie vetkých podmienok, colný úrad vyzve iadate¾a, aby uvedené nedostatky odstránil a iadate¾a zaradí do evidencie
výrobcov biogénnych látok do 15 dní odo dòa preukázania pravdivosti vetkých údajov a splnenia poslednej
z podmienok.
(5) Colný úrad vyradí výrobcu biogénnej látky z evidencie výrobcov biogénnych látok, ak
a) výrobca biogénnej látky o to sám poiada z dôvodu
ukonèenia výroby biogénnej látky,
b) výrobca biogénnej látky vstúpil do likvidácie,
c) bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu,
d) výrobca biogénnej látky v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa zaradenia
do evidencie výrobcov biogénnych látok nevyrába
biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a).
(6) Zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok
zaniká
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a) dòom výmazu výrobcu biogénnej látky z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom
zruenia ivnostenského oprávnenia za podmienok
ustanovených osobitnými predpismi,19a)
b) dòom úmrtia výrobcu biogénnej látky alebo dòom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu
o vyhlásení výrobcu biogénnej látky za màtveho,
c) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dòom,
ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené
vyrovnanie alebo bola povolená retrukturalizácia.
(7) Daòová povinnos pod¾a § 12 ods. 1 písm. g) nevzniká, ak nadväzuje oslobodenie od dane pod¾a § 10
ods. 4 písm. a).
(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába
na daòovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7
písm. a) výhradne len na potravinárske úèely a túto aj
na tento úèel ponúka, nie je povinná poiada colný
úrad o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnej látky.
(9) Výrobou biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7
písm. a) nie je èistenie pouitých rastlinných olejov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 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..

7. V § 21 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.19a).
8. V § 22 ods. 6 písm. a) prvý bod znie:
1. zvýi zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorá presiahla zloenú zábezpeku na daò, ak daò pripadajúca na mnostvo minerálneho oleja uvedeného do
daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyia o viac ako 20 % ako zloená
zábezpeka na daò, a to najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daò presiahla zloenú zábezpeku na daò,.
9. V § 22 ods. 6 písm. b) text za bodkoèiarkou znie:
colný úrad vráti prísluný rozdiel s prihliadnutím na
stav zásob minerálneho oleja v pozastavení dane ku
dòu podania iadosti, a to do 15 dní odo dòa podania
tejto iadosti.
10. V § 23 ods. 4 druhej vete a § 24 ods. 6 druhej vete
sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto
slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
11. V § 23 ods. 5 písm. a) sa prvý bod dopåòa bodom 1f,
ktorý znie:
1f. príjemcom (odberate¾om) na daòovom území namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) na daòovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s tým súhlasil,.
12. § 23 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
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(9) Colný úrad povolí na základe písomnej iadosti
prevádzkovate¾a daòového skladu alebo uívate¾ského
podniku zníenie zábezpeky na daò na prepravovaný
minerálny olej, ak výka dane pripadajúca na mnostvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení
dane alebo oslobodeného od dane (§ 10 ods. 1) je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymoite¾nos
dane alebo vybratie dane, a ak tento iadate¾ je daòovo
spo¾ahlivý poèas najmenej 24 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o zníenie zábezpeky na daò na prepravovaný minerálny olej;
zníená zábezpeka na daò je súèet sumy 16 600 000
eur a sumy, ktorá presahuje výku 16 600 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac vo výke 24 900 000 eur. Povolenie na zníenie zábezpeky na daò na prepravovaný minerálny olej sa
nevyaduje, ak bolo vydané povolenie na zníenie zábezpeky na daò pod¾a § 24 ods. 10. Ak súèet zábezpeky
na daò na minerálny olej, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daòovom
území a zábezpeky na daò na minerálny olej, ktorý sa
má prepravova v pozastavení dane na území únie je
najmenej 16 600 000 eur, zníená zábezpeka na daò na
takto prepravovaný minerálny olej je súèet sumy
16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výku
16 600 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac vo výke 24 900 000 eur. Zábezpeka na daò pod¾a tohto odseku sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 24 ods. 10 je zloená vo výke
24 900 000 eur. Ak prevádzkovate¾ daòového skladu
alebo uívate¾ský podnik nespåòa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) a f), povolenie
na zníenie zábezpeky na daò zaniká..
13. § 24 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Colný úrad povolí na základe písomnej iadosti
odosielate¾a (dodávate¾a) zníenie zábezpeky na daò na
prepravovaný minerálny olej odosielate¾ovi (dodávate¾ovi), ak výka dane pripadajúca na mnostvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymoite¾nos
dane alebo vybratie dane, a ak tento iadate¾ je daòovo
spo¾ahlivý poèas najmenej 24 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o zníenie zábezpeky na daò na prepravovaný minerálny olej;
zníená zábezpeka na daò je súèet sumy 16 600 000
eur a sumy, ktorá presahuje výku 16 600 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac vo výke 24 900 000 eur. Povolenie na zníenie zábezpeky na daò na prepravovaný minerálny olej sa
nevyaduje, ak bolo vydané povolenie na zníenie zábezpeky na daò pod¾a § 23 ods. 9. Ak súèet zábezpeky
na daò na minerálny olej, ktorý sa má prepravova v pozastavení dane na území únie a zábezpeky na daò na
minerálny olej, ktorý sa má prepravova v pozastavení
dane alebo oslobodený od dane na daòovom území je
najmenej 16 600 000 eur, zníená zábezpeka na daò na
takto prepravovaný minerálny olej je súèet sumy
16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výku
16 600 000 eur zníenej o 50 %, prièom zníená zábezpeka na daò je najviac vo výke 24 900 000 eur. Zábezpeka na daò pod¾a tohto odseku sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 23 ods. 9 je zloená vo výke
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24 900 000 eur. Ak odosielate¾ (dodávate¾) nespåòa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c)
a f), povolenie na zníenie zábezpeky na daò zaniká..
14. § 25 vrátane nadpisu znie:
§ 25
Oprávnený príjemca
(1) Oprávneným príjemcom na daòovom území je
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu
v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného èlenského tátu oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu prijíma minerálny olej
z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce by oprávneným
príjemcom na daòovom území a chce opakovane prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane, musí písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijíma minerálny olej
z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane, musí na kadý príleitostný príjem minerálneho oleja písomne poiada colný úrad o vydanie
povolenia prija minerálny olej z iného èlenského tátu
v pozastavení dane.
(2) iados o registráciu a vydanie povolenia prijíma
minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení
dane alebo iados o vydanie povolenia prija minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane musí
obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
d) obchodný názov minerálneho oleja a prísluný kód
kombinovanej nomenklatúry,
e) údaj o predpokladanom roènom objeme minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch
alebo v kilogramoch, ak je iadate¾om právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení
dane opakovane,
f) údaj o mnostve minerálneho oleja v litroch alebo
v kilogramoch, ktoré má v danom prípade prija iadate¾, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija minerálny olej
z iného èlenského tátu v pozastavení dane.
(3) Prílohami k iadosti sú
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,
b) technická dokumentácia, opis skladovacích zariadení, spôsob zabezpeèenia minerálneho oleja pred
neoprávneným pouitím, poèet zariadení na mera-
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nie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích
zariadení pod¾a § 18 ods. 5, ak iadate¾ má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja.
(4) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,17)
b) zloil zábezpeku na daò,
c) colný úrad ani daòový úrad voèi nemu nemá ku dòu
podania iadosti poh¾adávky po lehote splatnosti,
d) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
pod¾a osobitných predpisov,19)
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, povolené vyrovnanie, potvrdené
nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) iadate¾ je povinný na poiadanie colného úradu
spresni údaje uvedené v iadosti a v prílohách k iadosti.
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
chce prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu
v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane zloi zábezpeku na daò vo
výke dane pripadajúcej na mnostvo minerálneho oleja, ktorý predpokladá prija v priebehu dvoch po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom pod¾a § 22 ods. 5.
(7) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí
u iadate¾a, ktorý chce prijíma minerálny olej z iného
èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a v prílohách k iadosti, a ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 6, colný
úrad mu pridelí registraèné èíslo, vydá osvedèenie o registrácii a povolenie prijíma minerálny olej z iného
èlenského tátu v pozastavení dane do 60 dní odo dòa
podania tejto iadosti. Ak skutoènosti a údaje uvedené
v iadosti a v prílohách k iadosti nie sú pravdivé alebo
ak iadate¾ v tejto lehote nepreukáe splnenie vetkých
podmienok, colný úrad vyzve iadate¾a, aby uvedené
nedostatky odstránil a pridelí iadate¾ovi registraèné
èíslo, vydá osvedèenie o registrácii a povolenie prijíma
minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení
dane do 15 dní odo dòa odstránenia nedostatkov. Ak
colný úrad povolenie prijíma minerálny olej z iného
èlenského tátu v pozastavení dane nevydá, bezodkladne vráti iadate¾ovi zloenú zábezpeku na daò.
(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
chce prija minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane príleitostne, je povinná pred vydaním
povolenia prija minerálny olej z iného èlenského tátu
v pozastavení dane, zloi zábezpeku na daò vo výke
dane pripadajúcej na mnostvo minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prija, a to spôsobom pod¾a § 22
ods. 5. Colný úrad vydá potvrdenie o zloení zábezpeky
na daò.
(9) Colný úrad pred vydaním povolenia prija mine-
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rálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane
preverí u iadate¾a, ktorý chce príleitostne prija minerálny olej 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 a iadate¾ spåòa podmienky uvedené v odsekoch 4
a 8, colný úrad vydá povolenie prija minerálny olej
z iného èlenského tátu v pozastavení dane najneskôr
nasledujúci pracovný deò po dni, keï iadate¾ zloil zábezpeku na daò. Na úhradu dane mono po dohode
s colným úradom poui zloenú zábezpeku na daò.
(10) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny
olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, chce prija minerálny olej a daò pripadajúca na
toto mnostvo minerálneho oleja je vyia o viac ako
10 % ne zloená zábezpeka na daò, je povinný najneskôr v deò prijatia tohto minerálneho oleja
a) oznámi túto skutoènos colnému úradu písomne
alebo v elektronickej forme,
b) zvýi zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorá prevyuje zloenú zábezpeku na daò.
(11) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny
olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplni zloenú zábezpeku na daò
o sumu, ktorú colný úrad pouil na úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane, a to do piatich dní odo
dòa upovedomenia pod¾a odseku 13.
(12) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny
olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, môe písomne poiada colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila
bankovú záruku o zníenie zloenej zábezpeky na daò,
ak zloená zábezpeka na daò je vyia o viac ako 20 %
ne daò pripadajúca na mnostvo minerálneho oleja
uvedeného do daòového vo¾ného obehu za dva po sebe
nasledujúce kalendárne mesiace za predpokladu, e
tento stav trvá najmenej es po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, e tento stav
trvá aj v èase posudzovania iadosti o zníenie zábezpeky na daò a ak je iadate¾ daòovo spo¾ahlivý poèas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o zníenie zloenej zábezpeky
na daò; colný úrad vráti prísluný rozdiel do 15 dní odo
dòa podania tejto iadosti.
(13) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny
olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daò v lehote splatnosti ustanovenej
týmto zákonom, colný úrad pouije zábezpeku na daò
na úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane,
o èom písomne upovedomí daòového dlníka.
(14) Oprávnený príjemca je povinný kadú zmenu
údajov pod¾a odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) a f) oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku. Colný
úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené
v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závanos
zmien doplní pôvodné osvedèenie o registrácii a povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu
v pozastavení dane alebo vydá nové osvedèenie o registrácii a povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového
osvedèenia o registrácii a povolenia prijíma minerálny
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olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane pre
toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti
pôvodné registraèné èíslo.
(15) Povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane zaniká
a) dòom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za màtveho, ak je
oprávneným príjemcom fyzická osoba,
b) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
o zruení konkurzu pre nedostatok majetku, dòom,
kedy bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené
vyrovnanie alebo bola povolená retrukturalizácia,
c) desiatym dòom odo dòa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daò pod¾a odseku 10 písm. b), ak
zábezpeka na daò nebola doplnená,
d) desiatym dòom odo dòa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daò pod¾a odseku 11, ak zábezpeka na daò nebola doplnená,
e) dòom odòatia povolenia prijíma minerálny olej
z iného èlenského tátu v pozastavení dane colným
úradom,
f) dòom výmazu obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom zruenia ivnostenského
oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi,19a) alebo dòom podania oznámenia
o skonèení podnikania,
g) dòom, kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení
dane príleitostne prijme celé mnostvo minerálneho oleja, ktoré má uvedené v povolení prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení
dane.
(16) Colný úrad povolenie prijíma minerálny olej
z iného èlenského tátu v pozastavení dane odníme, ak
a) oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b) oprávnený príjemca prestal spåòa niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,
c) oprávnený príjemca poruuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloenie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia neviedli k náprave,
d) oprávnený príjemca poiada o odòatie povolenia prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
e) bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu.
(17) Colný úrad môe odòa povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
ak oprávnený príjemca poèas obdobia presahujúceho
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma minerálny olej, prièom prihliada na závanos
dôvodov.
(18) Po zániku povolenia prijíma minerálny olej
z iného èlenského tátu v pozastavení dane
a) oprávnený príjemca, v prípade pod¾a odseku 15
písm. a) dediè alebo súdom ustanovený správca dedièstva, v lehote urèenej colným úradom podá daòové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daò, ak nebolo daòové priznanie podané a daò zaplatená ku dòu
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zániku povolenia prijíma minerálny olej z iného
èlenského tátu v pozastavení dane,
b) colný úrad pouije zloenú zábezpeku na daò na
úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daò bezodkladne vráti
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo
povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského
tátu v pozastavení dane, v prípade pod¾a odseku 15
písm. a) dedièovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedièstva,
c) colný úrad poiada o úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane príslunú banku, ak zabezpeèením
dane je banková záruka,20)
d) colný úrad odníme osvedèenie o registrácii a zruí
registraèné èíslo.
(19) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo
odòaté povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného
v odseku 16 písm. c), môe by nové povolenie prijíma
minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení
dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odòatí povolenia prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu
v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo
prepojenú alebo personálne prepojenú, môe jej by vydané povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
vydaného oprávnenému príjemcovi o odòatí povolenia
prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane. V prípade odòatia povolenia prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane
z dôvodu uvedeného v odseku 17 môe by vydané nové
povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského
tátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného
roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odòatí povolenia prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane..
15. V § 35 odsek 5 znie:
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená
v § 19a je povinná vies evidenciu
a) vyrobenej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7
písm. a),
b) prevzatej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7
písm. a),
c) pouitej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7
písm. a),
d) vydanej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7
písm. a),
e) stavu zásob biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7
písm. a)..
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16. V § 41 ods. 1 sa za slová obchodníkov s minerálnym olejom vkladá èiarka a slová výrobcov biogénnej
látky.
17. V § 41 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) identifikaèné údaje výrobcu biogénnej látky,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
18. Za § 46c sa vkladá § 46d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 46d
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. marca 2009
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 28.
februáru 2009 vyrába biogénnu látku uvedenú v § 4
ods. 7 písm. a) mimo pozastavenia dane a chce túto biogénnu látku vyrába mimo pozastavenia dane po
1. marci 2009, je povinná poiada colný úrad do 31.
marca 2009 o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnej látky pod¾a § 19a. Uvedené neplatí pre právnickú
osobu alebo fyzickú osobu pod¾a § 19a ods. 8.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný
úrad vydal osvedèenie o registrácii a povolenie prijíma
minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení
dane opakovane pod¾a § 25 v znení úèinnom do 28. februára 2009, je povinná do 30. apríla 2009 zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na mnostvo
minerálneho oleja, ktorý predpokladá prija v priebehu
dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
spôsobom pod¾a § 22 ods. 5..
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 667/2004 Z. z., zákonom è. 223/2006 Z. z., zákonom è. 672/2006 Z. z.,
zákonom è. 609/2007 Z. z., zákonom è. 378/2008 Z. z.,
zákonom è. 465/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa dopåòa zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 611/2005 Z. z. a zákona
è. 324/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 21b sa vkladá § 21c, ktorý znie:

v § 10 ods. 9 obec a vyí územný celok nie sú povinné
uplatòova do 31. decembra 2010; v tomto období obec
a vyí územný celok nie sú povinné uplatòova vo
vzahu k zabezpeèeniu vyrovnanosti beného rozpoètu
ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c). To neplatí vo vzahu k zostaveniu rozpoètu na roky 2011 a
2013..
Èl. II

§ 21c
Ustanovenia § 10 ods. 7 a podmienky ustanovené

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných
vzahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb. o Slovenskej
po¾nohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

2) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z..

Èl. I

6. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová je potravinársky výrobok nahrádzajú slovami sú potraviny.

Zákon è. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore v znení
neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:

7. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová je nepotravinársky
výrobok nahrádzajú slovami nie sú potraviny.

1. V § 2 písm. e) sa vypúajú slová otvorenie novej
prevádzkarne,.

9. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová § 3 ods. 4 do 10 mil.
Sk (300 000 eur) nahrádzajú slovami § 3 ods. 4 a 5 do
300 000 eur.

2. V § 3 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
e) na obchodné aktivity odberate¾a alebo na obchodné
aktivity inej osoby zamerané na podporu predaja odberate¾a,
f) za umiestnenie jeho tovaru na urèitom mieste v prevádzkarni odberate¾a vrátane umiestnenia tovaru
dodávate¾a na exponovanom mieste v prevádzkarni
odberate¾a na iados dodávate¾a; exponovaným
miestom v prevádzkarni odberate¾a je odberate¾om
vymedzená èas jeho prevádzkarne urèená na ukladanie tovaru, ktorá nesmie presiahnu 5 % z celkovej úlonej plochy prevádzkarne odberate¾a, alebo.
3. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) na otvorenie novej prevádzkarne odberate¾a..
4. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Neprimeranou podmienkou v obchodnom vzahu
je peòané plnenie dodávate¾a za sluby, ktoré neboli
poskytnuté..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
5. V § 3 ods. 5 písmeno d) znie:
d) urèenie dlhej lehoty na splnenie peòaného záväzku ako 30 dní odo dòa doruèenia faktúry za dodané
potraviny,2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

8. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová 5 mil. Sk (150 000
eur) nahrádzajú slovami 150 000 eur.

10. V § 6 ods. 2 sa slová 50 tis. Sk (1 500 eur) nahrádzajú slovami 1 500 eur.
11. V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Pokutu pod¾a odseku 2 je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky oprávnené uloi aj
opakovane, a to a do výky stonásobku pokuty uloenej pod¾a odseku 2..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
12. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. apríla 2009
Úèastníci obchodných vzahov sú povinní do
31. mája 2009 uvies zmluvy uzavreté pred 1. aprílom
2009 do súladu s ustanoveniami tohto zákona úèinnými od 1. apríla 2009..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

8. V poznámke pod èiarou k odkazu 22 sa citácia
Èl. 7 nariadenia (ES) è. 1628/2006, nahrádza citáciou Èl. 6 nariadenia (ES) è. 800/2008,.

Èl. I

9. V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová písm. b) a c) nahrádzajú slovami písm. b).

Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa
takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia Nariadenie Komisie (ES) è. 1628/2006 z 24. októbra 2006
o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investiènú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11.
2006). nahrádza citáciou Nariadenie Komisie (ES)
è. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení urèitých
kategórií pomoci za zluèite¾né so spoloèným trhom
pod¾a èlánkov 87 a 88 zmluvy (Veobecné nariadenie
o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214,
9. 8. 2008)..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia Èl. 2
bod 1 písm. c) nariadenia (ES) è. 1628/2006. nahrádza citáciou Èl. 2 bod 1 nariadenia (ES) è. 800/2008..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia Èl. 2
bod 1 písm. m) nariadenia (ES) è. 1628/2006. nahrádza citáciou Èl. 2 bod 14 nariadenia (ES)
è. 800/2008..
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia Èl. 2
bod 1 písm. e) nariadenia (ES) è. 1628/2006. nahrádza citáciou Èl. 2 bod 10 nariadenia (ES)
è. 800/2008..
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia Èl. 2
bod 1 písm. f) nariadenia (ES) è. 1628/2006. nahrádza
citáciou Èl. 2 bod 11 nariadenia (ES) è. 800/2008..

10. V § 19 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
11. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20a
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. apríla 2009
(1) Ak iadate¾ predloí investièný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, sumy uvedené v § 4 ods. 1
písm. c) a v § 4 ods. 2 a 3 sa zniujú na polovicu.
(2) Ak iadate¾ predloí investièný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, suma uvedená v § 7 ods. 1
písm. c) sa zniuje na 9 960 000 eur a suma uvedená
v § 7 ods. 2 sa zniuje na 4 980 000 eur.
(3) Ak iadate¾ predloí investièný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, hodnota uvedená v § 4
ods. 1 písm. b) sa zniuje na 40 %.
(4) Ak iadate¾ predloí investièný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, hodnota uvedená v § 7
ods. 1 písm. b) sa zniuje na polovicu.
(5) V období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010
sa na úèely § 8 ods. 1 písm. a) splnenie podmienky obstarania dlhodobého hmotného majetku od iných ako
ekonomicky a personálne prepojených osôb nevyaduje..

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 sa vypúa.
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa citácia
Èl. 3 nariadenia (ES) è. 1628/2006, nahrádza citáciou Èl. 3 nariadenia (ES) è. 800/2008,.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.
Ustanovenie § 20a stráca úèinnos 31. decembra 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 129 ods. 8 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky
a elezniènej polície v znení zákona è. 181/1999 Z. z.
výnos z 12. februára 2009 è. 11/2009 o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2009.
Výnos ustanovuje hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru.
Týmto výnosom sa zruuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. februára 2008 è. 11/2008 o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2008 (oznámenie
è. 66/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 è. 90/2008 (oznámenie è. 624/ 2008 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 1. marca 2009.
Výnos je uverejnený v èiastke 11/2009 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a mono doò nazrie na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riadite¾stvách Policajného zboru a na okresných riadite¾stvách Policajného zboru.
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