Roèník 2011

Èiastka 121

Uverejnená 8. novembra 2011

Cena 1,25 

OBSAH:
377. V y h l á  k a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky è. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 327/2005 Z. z.
o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov
378. V y h l á  k a Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe oznaèovania platby dane
379. O z n á m e n i e Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o skonèení platnosti Dohody medzi vládou Èeskoslovenskej
socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku (Buenos Aires 25. júna 1984)
380. O z n á m e n i e Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o zruení oznámenia è. 309/2011 Z. z.

Strana 3306

Zbierka zákonov è. 377/2011

Èiastka 121

377
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. októbra 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 327/2005 Z. z.
o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona
è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a
§ 26 písm. a) a e) zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene
a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích
predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene
a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zme-

ne a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
v znení vyhláky è. 543/2006 Z. z. a vyhláky
è. 556/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) vzor iadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení pod¾a § 24c
ods. 2 zákona..
2. § 2 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) iados o poskytnutie právnej pomoci v konaní
o administratívnom vyhostení pod¾a § 24c ods. 2 zákona sa podáva na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 3..
3. Príloha è. 2 vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 2
k vyhláke è. 544/2005 Z. z.

IADOS O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V AZYLOVEJ VECI
pod¾a zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene
a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon o poskytovaní právnej pomoci)

A. Údaje o iadate¾ovi (o osobe, ktorá iada o právnu pomoc)
Priezvisko: ......................................................................................................................................................
Rodné priezvisko: ...........................................................................................................................................
Meno: ..............................................................................................................................................................
Pohlavie:

mu

_

ena

_
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Dátum narodenia: ...........................................................................................................................................
Miesto narodenia: ...........................................................................................................................................
Druh dokladu/èíslo: .......................................................................................................................................
Èíslo azylového spisu: ....................................................................................................................................
tátna príslunos: .........................................................................................................................................
Stav:
(hodiace sa oznaète kríikom)

slobodná/ý

_

vydatá/enatý

_

ovdovená/ý

_

rozvedená/ý

_

odlúèená/ý

_

Adresa pobytu v Slovenskej republike
Ulica: ........................................... èíslo: ....................................................................
Obec: .........................................................................................................................
PSÈ: ...........................................................................................................................
Tel.: .............................. Fax: .......................... E-mail: .............................................
Korepondenèná adresa (ak sa líi od vyie uvedených údajov)
Ulica: ..................................................................................... èíslo: ..........................
Obec: .........................................................................................................................
PSÈ: ...........................................................................................................................

B. Informácie o azylovej veci, v ktorej iadate o právnu pomoc

B.1 Ak iadate o poskytnutie právnej pomoci po doruèení rozhodnutia pod¾a § 24a písm. c) zákona o poskytovaní právnej pomoci, prilote kópiu rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 24a
písm. c) zákona o poskytovaní právnej pomoci (ïalej len rozhodnutie).
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Dátum doruèenia rozhodnutia (uveïte dátum, keï Vám bolo rozhodnutie doruèené):
................................................................................................
B.2 Dôvod odvolania (uveïte dôvod, pre ktorý chcete poda odvolanie proti rozhodnutiu, resp. dôvod, pre ktorý povaujete rozhodnutie za nesprávne):

C. Èestné vyhlásenie

Èestne vyhlasujem, e nemám právneho zástupcu v azylovej veci pod¾a zákona è. 327/2005 Z. z. v znení zákona
è. 451/2008 Z. z.

D. Príjmová a majetková situácia iadate¾a, ktorý mal bezprostredne pred vydaním rozhodnutia pod¾a § 24a
písm. c) zákona na území Slovenskej republiky povolený pobyt
(trvanie povoleného pobytu ...............................................................................).
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D1. iadate¾

Prosím, doplòte nasledujúce údaje týkajúce sa Vaej príjmovej situácie.
Za príjem sa povauje pod¾a § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní právnej pomoci príjem po odpoèítaní poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné
poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, preddavku na daò alebo dane z príjmu fyzických osôb, ïalích
výdavkov vynaloených na dosiahnutie, zabezpeèenie a na udranie príjmov fyzických osôb.
(Hodiace sa oznaète kríikom a v prípade kladnej odpovede uveïte sumu.)
1. Poberáte:
a) príjmy zo závislej èinnosti? (ak ste napríklad v pracovnoprávnom vzahu  vrátane príjmov z dohody o vykonaní
práce a brigádnickej èinnosti, v sluobnom pomere, poberáte odmenu odsúdeného vo výkone trestu odòatia slobody)
Áno

Suma: .................

Nie
b) príjmy zo samostatnej zárobkovej èinnosti? (ak máte príjmy napríklad z podnikania na základe ivnostenského alebo iného oprávnenia pod¾a osobitného zákona, z pouitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo
iného duevného vlastníctva)
Áno

Suma: .................

Nie
c) iné príjmy? (ak poberáte napríklad príjmy z príleitostných èinností, príjmy z prevodu vlastníctva nehnute¾ností, z predaja hnute¾ných vecí, z prenájmu hnute¾ných a nehnute¾ných vecí)
Áno

Suma: .................

Prosím, uveïte aké:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nie
d) dávky? (napríklad dávku v nezamestnanosti, dávku v hmotnej núdzi, dávku úrazového alebo nemocenského
poistenia, dôchodok zo zahranièia a pod.)
Áno

Suma: .................

Prosím, uveïte aké:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nie
Ak ste odpovedali na niektorú otázku alebo viacero otázok kladne, prilote doklady o príjme alebo Vae èestné vyhlásenie.
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Prosím, doplòte nasledujúce údaje týkajúce sa Vaej majetkovej situácie:

Údaje o majetku

Hodnota (v peniazoch)


Nehnute¾nos pouívaná ako
primerané trvalé bývanie:

Iné nehnute¾nosti:





Vklady, úspory:

Cenné papiere (napríklad akcie):

Umelecké diela, predmety:

Hnute¾né veci vyej hodnoty (napríklad auto
 doplòte znaèku, typ a rok výroby):

Iné:

Prosím, prilote doklady.
Forma dokladov: napríklad výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnute¾ností, resp. kópie listov vlastníctva  nie
starie ako tri mesiace, znalecké posudky, kúpne zmluvy, èestné vyhlásenie (s osvedèeným podpisom, prípadne podpísané pred zamestnancom centra)  v prípade, e ste majetok nadobudli inou formou.
D2. Príjmové a majetkové pomery spoloène posudzovaných osôb
A. Údaje o priemernom mesaènom príjme

Manel/ka

Nezaopatrené
diea/deti

Príjmy zo závislej èinnosti:
Príjmy zo samostatnej zárobkovej èinnosti:
Iné príjmy:
-
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B. Údaje o majetku (hodnota)

Manel/ka

Nezaopatrené
diea/deti

Nehnute¾nos pouívaná ako primerané
trvalé bydlisko:
Iné nehnute¾nosti:
Vklady, úspory:
Cenné papiere (napríklad akcie):
Umelecké diela, predmety:
Hnute¾né veci vyej hodnoty
(napríklad auto  doplòte znaèku,
typ a rok výroby):
Iné:
-

D3. Doplòujúca informácia o príjmovej situácii iadate¾a
Prosím, uveïte zatia¾ neprevzaté príjmy, zarobené alebo dohodnuté pred podaním iadosti, ktoré majú by Vám
a s Vami spoloène posudzovaným osobám vyplatené a v nasledujúcom období  t. j. a v období po podaní iadosti
(napríklad mzda, odmena, honorár, vyplatená kúpna cena).
Druh príjmu

Suma

Oèakávaný dátum platby

-
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E. Splnomocnenie
Splnomocòujem Centrum právnej pomoci na zastupovanie v konaní v mojej azylovej veci.

V .................................................................. dòa .............................................................
Podpis iadate¾a/ iadate¾ky ............................................................................................

4. Vyhláka sa dopåòa prílohou è. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 3
k vyhláke è. 544/2005 Z. z.

IADOS O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI
V KONANÍ O ADMINISTRATÍVNOM VYHOSTENÍ
pod¾a zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon o poskytovaní právnej pomoci)

A. Údaje o iadate¾ovi (o osobe, ktorá iada o právnu pomoc)
Priezvisko: .................................................................................
Rodné priezvisko: ...........................................................................
Meno: .......................................................................................
Pohlavie:

mu

_

ena

_

Dátum narodenia: ............................................................................
Miesto narodenia: ............................................................................
Druh dokladu/èíslo: .........................................................................
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Èíslo spisu konania o administratívnom vyhostení:................................................................
tátna príslunos: .........................................................................
Stav:
(hodiace sa oznaète kríikom)

slobodná/ý

_

vydatá/enatý

_

ovdovená/ý

_

rozvedená/ý

_

odlúèená/ý

_

Adresa pobytu v Slovenskej republike
Ulica: ........................................... èíslo: ....................................
Obec: ........................................................................................
PSÈ: .........................................................................................
Tel.: .............................. Fax: .......................... E-mail: .................
Korepondenèná adresa (ak sa líi od vyie uvedených údajov)
Ulica: ..................................................... èíslo: ..........................
Obec: ........................................................................................
PSÈ: .......................................................................
B. Informácie o konaní o administratívnom vyhostení, v ktorom iadate o právnu pomoc

B.1 Ak iadate o poskytnutie právnej pomoci po doruèení rozhodnutia pod¾a § 24c ods. 1 písm. e) zákona
o poskytovaní právnej pomoci, prilote kópiu rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod¾a
§ 24c ods. 1 písm. e) zákona o poskytovaní právnej pomoci (ïalej len rozhodnutie).

Dátum doruèenia rozhodnutia (uveïte dátum, keï Vám bolo rozhodnutie doruèené):
................................................................................................
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B.2 Dôvod odvolania (uveïte dôvod, pre ktorý chcete poda odvolanie proti rozhodnutiu, resp. dôvod, pre ktorý povaujete rozhodnutie za nesprávne):

C. Èestné vyhlásenie

Èestne vyhlasujem, e nemám právneho zástupcu v konaní o administratívnom vyhostení pod¾a zákona
è. 327/2005 Z. z. v znení zákona è. 332/2011 Z. z.

D. Príjmová a majetková situácia iadate¾a, ktorý mal bezprostredne pred vydaním rozhodnutia pod¾a § 24c
ods. 1 písm. e) zákona na území Slovenskej republiky povolený pobyt
(trvanie povoleného pobytu ...............................................................................).
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D1. iadate¾
Prosím, doplòte nasledujúce údaje týkajúce sa Vaej príjmovej situácie.

Za príjem sa povauje pod¾a § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní právnej pomoci príjem po odpoèítaní poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné
poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, preddavku na daò alebo dane z príjmu fyzických osôb, ïalích
výdavkov vynaloených na dosiahnutie, zabezpeèenie a na udranie príjmov fyzických osôb.
(Hodiace sa oznaète kríikom a v prípade kladnej odpovede uveïte sumu.)

2. Poberáte:
a) príjmy zo závislej èinnosti? (ak ste napríklad v pracovnoprávnom vzahu  vrátane príjmov z dohody o vykonaní práce a brigádnickej èinnosti, v sluobnom pomere, poberáte odmenu odsúdeného vo výkone trestu odòatia slobody)
Áno

Suma: .................

Nie
b) príjmy zo samostatnej zárobkovej èinnosti? (ak máte príjmy napríklad z podnikania na základe ivnostenského alebo iného oprávnenia pod¾a osobitného zákona, z pouitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo
iného duevného vlastníctva)
Áno

Suma: .................

Nie
c) iné príjmy? (ak poberáte napríklad príjmy z príleitostných èinností, príjmy z prevodu vlastníctva nehnute¾ností, z predaja hnute¾ných vecí, z prenájmu hnute¾ných a nehnute¾ných vecí)
Áno

Suma: .................

Prosím, uveïte aké:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nie
d) dávky? (napríklad dávku v nezamestnanosti, dávku v hmotnej núdzi, dávku úrazového alebo nemocenského
poistenia, dôchodok zo zahranièia a pod.)
Áno

Suma: .................

Prosím, uveïte aké:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nie
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Ak ste odpovedali na niektorú otázku alebo viacero otázok kladne, prilote doklady o príjme alebo Vae èestné vyhlásenie.

Prosím, doplòte nasledujúce údaje týkajúce sa Vaej majetkovej situácie:

Údaje o majetku

Hodnota (v peniazoch)


Nehnute¾nos pouívaná ako
primerané trvalé bývanie:

Iné nehnute¾nosti:





Vklady, úspory:

Cenné papiere (napríklad akcie):

Umelecké diela, predmety:

Hnute¾né veci vyej hodnoty (napríklad auto
 doplòte znaèku, typ a rok výroby):

Iné:

Prosím, prilote doklady.
Forma dokladov: napríklad výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnute¾ností, resp. kópie listov vlastníctva  nie
starie ako tri mesiace, znalecké posudky, kúpne zmluvy, èestné vyhlásenie (s osvedèeným podpisom, prípadne podpísané pred zamestnancom centra)  v prípade, e ste majetok nadobudli inou formou.
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D2. Príjmové a majetkové pomery spoloène posudzovaných osôb
A. Údaje o priemernom mesaènom príjme

Manel/ka

Nezaopatrené
diea/deti

Príjmy zo závislej èinnosti:
Príjmy zo samostatnej zárobkovej èinnosti:
Iné príjmy:
-

B. Údaje o majetku (hodnota)

Manel/ka

Nezaopatrené
diea/deti

Nehnute¾nos pouívaná ako primerané
trvalé bydlisko:
Iné nehnute¾nosti:
Vklady, úspory:
Cenné papiere (napríklad akcie):
Umelecké diela, predmety:
Hnute¾né veci vyej hodnoty
(napríklad auto  doplòte znaèku,
typ a rok výroby):
Iné:
-
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D3. Doplòujúca informácia o príjmovej situácii iadate¾a
Prosím, uveïte zatia¾ neprevzaté príjmy, zarobené alebo dohodnuté pred podaním iadosti, ktoré majú by Vám
a s Vami spoloène posudzovaným osobám vyplatené a v nasledujúcom období  t. j. a v období po podaní iadosti
(napríklad mzda, odmena, honorár, vyplatená kúpna cena).
Druh príjmu

Suma

Oèakávaný dátum platby

-

E. Splnomocnenie
Splnomocòujem Centrum právnej pomoci na zastupovanie v konaní o administratívnom vyhostení.

V .................................................................. dòa .............................................................

Podpis iadate¾a/iadate¾ky ............................................................................................

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Lucia itòanská v. r.
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378
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. októbra 2011
o spôsobe oznaèovania platby dane

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 55
ods. 4 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
§1
(1) Platba dane1) bezhotovostným prevodom z úètu
daòového subjektu na úèet správcu dane, ktorým je
daòový úrad alebo colný úrad, sa oznaèí
a) èíslom úètu daòového subjektu, z ktorého sa platba
dane uhrádza,
b) èíslom úètu správcu dane, na ktorý sa platba dane
uhrádza, oznámeným daòovému subjektu prísluným správcom dane pod¾a osobitného predpisu,2)
c) variabilným symbolom,
d) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
e) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
(2) Platba dane potovým poukazom sa oznaèí ako
platba dane pod¾a odseku 1 okrem èísla úètu daòového
subjektu pod¾a odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe
platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu daòového subjektu, ktorým je fyzická osoba,
alebo obchodné meno a sídlo daòového subjektu, ktorým je právnická osoba.

(3) Èíslo úètu3) správcu dane pod¾a odseku 1 písm. b)
obsahuje
a) 16 èíslic, z ktorých
1. predèíslie obsahuje es èíslic oznaèujúcich druh
dane,
2. základné èíslo úètu obsahuje desa èíslic oznaèujúcich daòový subjekt,
b) identifikaèný kód tátnej pokladnice 8180.
§2
Pri platbe dane
a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor urèený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu
dane urèenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b) bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým
je daòový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený pod¾a prílohy è. 1 alebo bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je colný úrad, variabilný symbol vytvorený pod¾a prílohy è. 2.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

v z. Vladimír Tvaroka v. r.

1

) § 2 písm. b) zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 ods. 18 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 1 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 è. 8/2009, ktorým sa ustanovuje truktúra bankového spojenia, truktúra medzinárodného bankového èísla úètu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikaèných kódov (oznámenie è. 521/2009 Z. z.).
2
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 378/2011 Z. z.

TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAÈOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA
VYDANÉHO DAÒOVÝM ÚRADOM
Na oznaèenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa pouije desamiestny variabilný symbol, prièom
a) prvé tyri èíslice oznaèujú druh platby dane
1100  preddavok na daò a daò z pridanej hodnoty na úhradu,
1700  daò na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100  iná platba dane,
b) ïalích es èíslic oznaèuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa oznaèí èíselnými hodnotami v tvare
1. MMRRRR, kde MM oznaèuje kalendárny mesiac a RRRR oznaèuje kalendárny rok, ak ide o mesaèné obdobie;
prísluný kalendárny mesiac sa oznaèí nasledujúcou hodnotou:
01  január,
02  február,
03  marec,
04  apríl,
05  máj,
06  jún,
07  júl,
08  august,
09  september,
10  október,
11  november,
12  december,
2. QQRRRR, kde QQ oznaèuje kalendárny tvrrok a RRRR oznaèuje kalendárny rok, ak ide o tvrroèné obdobie;
prísluný kalendárny tvrrok sa oznaèí nasledujúcou hodnotou:
41  1. tvrrok,
42  2. tvrrok,
43  3. tvrrok,
44  4. tvrrok,
3. PPRRRR, kde PP oznaèuje kalendárny polrok a RRRR oznaèuje kalendárny rok, ak ide o polroèné obdobie; prísluný kalendárny polrok sa oznaèí nasledujúcou hodnotou:
21  1. polrok,
22  2. polrok,
4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR oznaèuje prísluné roèné zdaòovacie obdobie pri platbe dane z vyúètovania dane na základe daòového priznania alebo hlásenia; ak sa roèné zdaòovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, oznaèuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna úètovná závierka,
5. 000000, ak sa platba dane neviae k obdobiu.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 378/2011 Z. z.

TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAÈOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA
VYDANÉHO COLNÝM ÚRADOM
Na oznaèenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa pouije desamiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD,
kde
a) SD oznaèuje druh spotrebnej dane
10  minerálny olej,
20  tabakové výrobky,
30  lieh,
40  víno,
50  pivo,
60  elektrina,
70  uhlie,
80  zemný plyn,
b) DS oznaèuje druh daòového subjektu
01  prevádzkovate¾ daòového skladu,
02  oprávnený príjemca,
03  odberate¾ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely,
04  malý samostatný pivovar,
05  liehovarnícky závod na pestovate¾ské pálenie ovocia,
06  registrovaný odosielate¾,
07  malý výrobca vína,
08  uívate¾ský podnik,
09  zásielkový obchod,
10  platite¾ dane z elektriny,
11  platite¾ dane z uhlia,
12  platite¾ dane zo zemného plynu,
13  platite¾ dane zo stlaèeného zemného plynu,
88  zahranièná osoba,
99  iný,
c) RR oznaèuje posledné dvojèíslo kalendárneho roka vzniku daòovej povinnosti,
d) MM oznaèuje mesiac vzniku daòovej povinnosti; prísluný kalendárny mesiac sa oznaèí nasledujúcou hodnotou:
01  január,
02  február,
03  marec,
04  apríl,
05  máj,
06  jún,
07  júl,
08  august,
09  september,
10  október,
11  november,
12  december,
e) DD oznaèuje kalendárny deò vzniku daòovej povinnosti, prièom do deviateho dòa vrátane sa oznaèuje na prvom
mieste nula.
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379
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e platnos Dohody medzi vládou Èeskoslovenskej
socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku (Buenos Aires 25. júna 1984)
(vyhláka è. 191/1988 Zb.) sa skonèila 5. mája 2011 v súlade s èlánkom 8.
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380
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e sa ruí oznámenie è. 309/2011 Z. z. publikované
v èiastke 100 Zbierky zákonov Slovenskej republiky.
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