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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/8258/2012-73
o uverejnení vzoru daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní

k spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktoré sú prílohou vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 539/2011 Z. z., ktorou sa

ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní
k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky uve-
rejňuje vzory daňových priznaní a dodatočných
daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholic-
kých nápojov, ktoré sú prílohou vyhlášky Minister-
stva financií Slovenskej republiky č. 539/2011
Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových prizna-
ní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej
dani z alkoholických nápojov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sú-
časne uverejňuje poučenia na vyplnenie daňové-
ho priznania a dodatočného daňového prizna-
nia zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja,
ktorým je lieh, pivo, víno a medziprodukt podľa
zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej

dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa zákona č. 530/2011 Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (ďalej len „da-
ňové priznanie“) vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ spotrebnej dane z alkoholického nápo-
ja, ktorým je lieh (ďalej len „daň“) alebo žiadateľ o vrátenie dane v lehotách podľa príslušných usta-
novení zákona.

Platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných
sekcií daňového priznania iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje neuvádza.
Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo liehu sa vyjadruje v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 oC
a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta, množstvo liehu v litroch 100 % alkoholu (ďalej len „l a.“) pri
teplote 20 oC a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta.

K prvej strane daňového priznania

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému
podáva daňové priznanie:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5300 Colný úrad Michalovce,´

5600 Colný úrad Košice,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín.

2. V kolónke „Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie“
v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania, ktorý podá-
va. Daňový subjekt označí len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v daňo-
vom priznaní budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania a konkrétnym zdaňovacím
obdobím.

Opravné daňové priznanie môže daňový subjekt podať pred uplynutím lehoty na podanie daňo-
vého priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové prizna-
nie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa ne-
prihliada. Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupuje daňový subjekt podľa § 16
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní uvedie len rozdiely
oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
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3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ daňový subjekt uvedie mesiac a rok, za ktoré sa príslušné da-
ňové priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za
roky napríklad v tvare 08 alebo 99. Platiteľ dane uvedený v § 12 ods. 3 zákona (t. j. neuvedený
v § 12 ods. 2 zákona) v tejto kolónke uvedie pred mesiac a rok aj deň vzniku daňovej povinnosti
napríklad v tvare 01 alebo 31.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených druhých strán daňového priznania,
napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke v časti „Registračné číslo pre daň z liehu“ a „Evidenčné číslo pre daň z liehu
(EČSPDLH)/IČO/rodné číslo (RČ)“ sa uvedie registračné číslo pre daň a evidenčné číslo pre
daň, ak bolo daňovému subjektu pridelené colným úradom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej
colný úrad nepridelil registračné číslo pre daň alebo evidenčné číslo pre daň, v časti „Evidenčné
číslo pre daň z liehu (EČSPDLH)/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie
(IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre daň alebo evidenčné číslo
pre daň, v časti „Evidenčné číslo pre daň z liehu (EČSPDLH)/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rod-
né číslo.

V časti „Platiteľ dane z liehu/žiadateľ o vrátenie dane z liehu“ daňový subjekt uvedie obchodné
meno, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie.

6. V kolónke „Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z liehu“ pri žiadosti o vrátenie dane
uvedie číslo účtu a kód banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý žiada vrátiť daň.

7. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba,
ak je daňovým subjektom právnická osoba, uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko osoba
oprávnená konať za daňový subjekt. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo
e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s da-
ňovým subjektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. V poslednej
časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania v tvare dd/mm/rr a podpis
oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že si je
vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

8. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové pri-
znanie/dodatočné daňové priznanie*“ uvedie daňový subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá
vypracovala daňové priznanie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo
e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s oso-
bou, ktorá vypracovala daňové priznanie.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie daňovým subjektom, resp. je ňou osoba, ktorá
je oprávnená konať za daňový subjekt, kontaktné údaje už nevypĺňa, pokiaľ ich už uviedla v ko-
lónke týkajúcej sa vyhlásenia.

9. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej oso-
by“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové priznanie
prijaté colným úradom, podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované alebo údaje o dátume
výkonu kontroly, porovnaní výšky zábezpeky na daň s výškou dane pripadajúcou na vydaný lieh
a podobne.

2/2012 75FINANČNÝ SPRAVODAJCA



K druhej strane daňového priznania

Strana 2 je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií sa uvádzajú údaje podľa predtla-
če za jeden predmet dane, ktorý sa vyznačí symbolom „x“ v políčku riadku „Predmet dane podľa
kódu kombinovanej nomenklatúry“. V prípade, že počet predmetov dane je vyšší ako počet sekcií na
strane 2, vyplnia sa ďalšie druhé strany (Strana 2 - -/- -).

10. V kolónke „Strana 2 - -/- -“ sa vyplní príslušné poradové číslo druhej strany z celkového počtu všet-
kých vyplnených druhých strán (napríklad, ak bude vyplnená jedna strana 2, uvedie sa údaj
01/01, ak budú vyplnené dve strany 2, uvedie sa údaj 01/02, t. j. prvá strana z celkového počtu
vyplnených strán „Strana 2 - -/- -“ a 02/02, t. j. druhá strana z celkového počtu vyplnených strán
„Strana 2 - -/- -“).

11. V kolónke „EČSPDLH/IČO/RČ“ sa uvedie evidenčné číslo pre daň alebo identifikačné číslo or-
ganizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre daň alebo identifikačným
číslom organizácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej strane.

12. V riadku „Predmet dane podľa kódu kombinovanej nomenklatúry (§ 4 ods. 2 zákona)“ sa v prí-
slušnom políčku symbolom „x“ vyznačí predmet dane, za ktorý sa vypĺňajú údaje v príslušnej sek-
cii.

13. V riadku 1 sa uvedie sadzba dane podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona.

14. V riadku 2 sa uvedie celkové množstvo vydaného liehu vrátane vlastnej spotreby v hl a.

15. V riadku 3 sa uvedie množstvo liehu v hl a. z množstva liehu uvedeného v riadku 2, ktoré bolo vy-
dané v pozastavení dane.

16. V riadkoch 4a až 4g, v riadkoch 5a a 5b, v riadkoch 6a až 6d a riadkoch 7 a 8 sa uvedie množ-
stvo liehu v hl a. z množstva liehu uvedeného v riadku 2, ktoré je oslobodené od dane podľa § 40
ods. 1 zákona (riadky 4a až 4g), podľa § 40 ods. 2 zákona (riadky 5a a 5b), podľa § 7 zákona
ods. 2 zákona (riadok 6a až 6d), podľa § 31 zákona (riadok 7) a podľa § 32 ods. 1 zákona
(riadok 8).

17. V riadku 9 sa uvedie množstvo liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť. Pri daňovom
sklade sa toto množstvo vypočíta ako rozdiel medzi množstvom liehu uvedeným v riadku 2
a množstvom liehu, ktorý je súčtom množstva liehu uvedeného v riadkoch 3 až 8. Za riadok 4 sa
považuje súčet riadkov 4a až 4g, za riadok 5 sa považuje súčet riadkov 5a a 5b a za riadok 6
sa považuje súčet riadkov 6a až 6d.

Ak platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane vyplní v daňovom priznaní na strane 3 časť „Vý-
počet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. c) zákona] s použitím zdane-
ného piva“ alebo časť „Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. d)
zákona] s použitím zdaneného vína“ alebo časť „Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom
území [§ 5 ods. 4 písm. e) zákona] s použitím zdaneného medziproduktu“ potom v riadku 9 uve-
die množstvo liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť, po odpočítaní „množstva liehu
v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť, vyrobeného s použitím zdaneného piva, vína alebo
medziproduktu“ uvedeného v jednotlivých častiach pomocného výpočtu v riadkoch 3 na všet-
kých vyplnených tretích stranách.

18. V riadku 10 sa uvedie množstvo liehu v hl a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.

19. V riadku 11 „Množstvo liehu v hl a., z ktorého sa platí daň alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane“ sa uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo liehu v hl a., z ktorého sa platí daň alebo so
záporným znamienkom (-) množstvo liehu v hl a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane. Príslušné
množstvo liehu sa vypočíta ako rozdiel medzi množstvom liehu uvedeným v riadku 9 a množ-
stvom liehu uvedeným v riadku 10.
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20. V riadku 12 sa uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo liehu uve-
dené v riadku 11. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 vrátane nahor.

Daň v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 1 a 11 a uvedie sa s kladným znamienkom (+). Ak sú-
čet množstva liehu v riadkoch 3, 4a až 4g, 5a a 5b, 6a až 6d, 7, 8, 9 a 10 je vyšší ako množstvo
liehu uvedené v riadku 2, uvedie sa daň so záporným znamienkom (-). Vrátenie dane v eurách sa
vypočíta ako súčin riadkov 1 a 11 a uvedie sa so záporným znamienkom (-).

21. Kolónka „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ sa vypĺňa na poslednej vyplnenej
strane 2. V prvom riadku sa uvedie suma, ktorá je súčtom súm uvedených v riadkoch 12 jednotli-
vých sekcií na všetkých vyplnených druhých stranách a súm uvedených v jednotlivých častiach
pomocného výpočtu v riadku 6 na všetkých vyplnených tretích stranách. Výsledná daň sa uvedie
s kladným znamienkom (+). Výsledné vrátenie dane sa uvedie so záporným znamienkom (-).

V druhom riadku sa výsledná daň alebo vrátenie dane v eurách uvádza slovom, napríklad, ak je
daňová povinnosť 35 eur a 11 eurocentov, vypíše sa „tridsaťpäť eur a jedenásť eurocentov“.
V prípade uplatnenia vrátenia dane, alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným zna-
mienkom, uvedie sa slovo „mínus“.

K tretej strane daňového priznania

Pomocný výpočet na výpočet dane z liehu vyrobeného zo zdaneného piva sa uvedie v ko-
lónke „Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. c) zákona]
s použitím zdaneného piva“ a výsledok sa zahrnie do celkového výpočtu dane uvedeného
na poslednej strane 2.

Ak sa pri výrobe liehu na daňovom území použije preukázateľne zdanené pivo podľa zákona, pri
vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na
vyrobené množstvo liehu a spotrebnou daňou z piva pripadajúcou na použité pivo.

22. V riadku 2 sa uvedie sadzba dane na lieh v eurách/hl a.

23. V riadku 3 sa uvedie množstvo vyrobeného liehu v hl a., vyrobeného s použitím zdaneného piva
z ktorého vznikla daňová povinnosť.

24. V riadku 4 sa uvedie daň z liehu v eurách. Daň sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 3.

25. V riadku 5a sa uvedie množstvo piva v hl použitého na výrobu liehu.

26. V riadku 5b sa uvedie daň v eurách pripadajúca na množstvo piva použitého na výrobu liehu.

27. V riadku 6 sa uvedie daň z liehu v eurách, ktorá sa vypočíta ako rozdiel riadkov 4 a 5b.

Pomocný výpočet na výpočet dane z liehu vyrobeného zo zdaneného vína sa uvedie v ko-
lónke „Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. d) zákona]
s použitím zdaneného vína“ a výsledok sa zahrnie do celkového výpočtu dane uvedeného
na poslednej strane 2.

Ak sa pri výrobe liehu na daňovom území použije preukázateľne zdanené víno podľa zákona, pri
vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na
vyrobené množstvo liehu a spotrebnou daňou z vína pripadajúcou na použité víno.

28. V riadku 2 sa uvedie sadzba dane na lieh v eurách/hl a.

29. V riadku 3 sa uvedie množstvo vyrobeného liehu v hl a., vyrobeného s použitím zdaneného vína
z ktorého vznikla daňová povinnosť.

30. V riadku 4 sa uvedie daň z liehu v eurách. Daň sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 3.
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31. V riadku 5a sa uvedie množstvo vína v hl použitého na výrobu liehu.

32. V riadku 5b sa uvedie daň v eurách pripadajúca na množstvo vína použitého na výrobu liehu.

33. V riadku 6 sa uvedie daň z liehu v eurách, ktorá sa vypočíta ako rozdiel riadkov 4 a 5b.

Pomocný výpočet na výpočet dane z liehu vyrobeného zo zdaneného medziproduktu sa
uvedie v kolónke „Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. e)
zákona] s použitím zdaneného medziproduktu“ a výsledok sa zahrnie do celkového výpočtu
dane uvedeného na poslednej strane 2.

Ak sa pri výrobe liehu na daňovom území použije preukázateľne zdanený medziprodukt podľa záko-
na, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripada-
júcou na vyrobené množstvo liehu a spotrebnou daňou z medziproduktu pripadajúcou na použitý me-
dziprodukt.

34. V riadku 2 sa uvedie sadzba dane z liehu v eurách/hl a.

35. V riadku 3 sa uvedie množstvo vyrobeného liehu v hl a., vyrobeného s použitím zdaneného me-
dziproduktu z ktorého vznikla daňová povinnosť.

36. V riadku 4 sa uvedie daň z liehu v eurách. Daň sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 3.

37. V riadku 5a sa uvedie množstvo medziproduktu v hl použitého na výrobu liehu.

38. V riadku 5b sa uvedie daň v eurách pripadajúca na množstvo medziproduktu použitého na výro-
bu liehu.

39. V riadku 6 sa uvedie daň z liehu v eurách, ktorá sa vypočíta ako rozdiel riadkov 4 a 5b.

K štvrtej strane daňového priznania

Strana 4 je rozdelená do dvoch častí. Prvú časť strany 4 vypĺňa platiteľ dane, ktorým je prevádzkova-
teľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Druhú časť strany 4 vypĺňa platiteľ dane,
ktorým je pestovateľ.

Daň z liehu vypočítaná platiteľom dane, ktorým je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pesto-
vateľské pálenie ovocia.

Prvá časť strany 4, ktorú vypĺňa prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie
ovocia, je rozdelená do dvoch sekcií. V prvej sekcii sa v riadkoch 3 a 4 uvádza množstvo liehu vyrobe-
né v limite do 43 l a. pre pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdo-
bie, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba dane podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona, t. j. sadzba dane
uvedená v riadku 2. V druhej sekcii sa uvádzajú údaje týkajúce sa množstva liehu, na ktoré sa uplatňu-
je základná sadzba dane podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. sadzba dane uvedená v riadku 11.

Množstvo liehu v l a. sa uvádza na dve desatinné miesta.

40. V kolónke „Strana 4 - -/- -“ sa vyplní poradové číslo štvrtej strany.

41. V kolónke „EČSPDLH/IČO/RČ“ sa uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň alebo identifikač-
né číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre spotrebnú daň
alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej strane.

Prvá sekcia prvej časti strany 4

42. V riadku 1 sa uvedie celkové množstvo liehu v l a., ktoré bolo vyrobené v zdaňovacom období
v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia.
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43. V riadku 2 sa uvedie znížená sadzba dane v eurách uvedená v § 6 ods. 2 písm. b) zákona prepo-
čítaná na l a.

44. V riadku 3 sa uvedie množstvo liehu v l a. z množstva liehu z riadka 1, ktoré bolo vyrobené za jed-
no výrobné obdobie do limitu 43 l a. pre pestovateľa a jeho domácnosť a ktoré bolo prevzaté
pestovateľom alebo členom jeho domácnosti do dňa podania daňového priznania, najneskôr
však do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa po-
dáva daňové priznanie.

45. V riadku 4 sa uvedie množstvo liehu v l a., ktoré bolo vyrobené za jedno výrobné obdobie do limi-
tu 43 l a. pre pestovateľa a jeho domácnosť, ktoré nebolo pestovateľom alebo členom jeho do-
mácnosti prevzaté do dňa podania daňového priznania, najneskôr však do 25. dňa kalendárne-
ho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podáva daňové priznanie a na
prevzatie ktorého plynie zákonná lehota.

46. V riadku 5 sa uvedie množstvo liehu v l a. z množstva liehu z riadka 3, ktoré je oslobodené od
dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. množstvo liehu odobraté ako vzorky na účely daňo-
vého dozoru alebo inej úradnej kontroly, skúšky alebo úradného zisťovania.

47. V riadku 6 sa uvedie množstvo liehu oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona, t. j.
množstvo liehu z riadka 1 zničené podľa § 55 ods. 2 zákona do dňa podania daňového prizna-
nia, najneskôr však do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
za ktorý sa podáva daňové priznanie.

48. V riadku 7 sa uvedie množstvo liehu v l a., z ktorého vznikla daňová povinnosť a vypočíta sa ako
rozdiel medzi súčtom riadkov 3 a 4 a súčtom riadkov 5 a 6.

49. V riadku 8 sa uvedie množstvo liehu v l a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane, oslobodené od
dane podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona, t. j. množstvo liehu zničeného podľa § 55 ods. 2 zákona
z predchádzajúcich zdaňovacích období, ak toto oslobodenie nebolo už uplatnené.

50. V riadku 9 sa uvedie množstvo liehu v l a. s kladným znamienkom (+), z ktorého sa platí daň alebo
so záporným znamienkom (-) množstvo liehu v l a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane a vypočí-
ta sa ako rozdiel riadkov 7 a 8.

51. V riadku 10 sa uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách. Daň sa vypočíta ako súčin riadkov 2
a 9 a uvedie sa s kladným znamienkom(+). Vrátenie dane sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 9
a uvedie sa so záporným znamienkom (-). Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol
a od 0,005 vrátane nahor.

Druhá sekcia prvej časti strany 4

52. V druhej sekcii prvej časti strany 4 v riadku 11 sa uvedie základná sadzba dane v eurách uvede-
ná v § 6 ods. 2 písm. a) zákona prepočítaná na l a.

53. V riadku 12 sa uvedie množstvo liehu v l a. z množstva liehu z riadka 1 vyrobeného nad limit 43 l
a., ktoré bolo vyrobené za zdaňovacie obdobie a ktoré nebolo prevzaté pestovateľom alebo čle-
nom jeho domácnosti do dňa podania daňového priznania, najneskôr však do 25. dňa kalendár-
neho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podáva daňové priznanie
alebo na prevzatie ktorého plynie zákonná lehota. Na výpočet dane z liehu neprevzatého pesto-
vateľom sa použije základná sadzba dane [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona].

54. V riadku 13 sa uvedie množstvo liehu v l a. z množstva liehu z riadka 12, ktoré je oslobodené od
dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. množstvo liehu odobraté ako vzorky na účely daňo-
vého dozoru alebo inej úradnej kontroly, skúšky alebo úradného zisťovania.
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55. V riadku 14 sa uvedie množstvo liehu oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona, t. j.
množstvo liehu z riadku 1 zničené podľa § 55 ods. 2 zákona do dňa podania daňového prizna-
nia, najneskôr však do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
za ktorý sa podáva daňové priznanie.

56. V riadku 15 sa uvedie množstvo liehu v l a. z množstva liehu z riadka 1, ktoré bolo vyrobené za
jedno výrobné obdobie nad limit 43 l a. pre pestovateľa a jeho domácnosť a bolo prevzaté pes-
tovateľom alebo členom jeho domácnosti do dňa podania daňového priznania, najneskôr však
do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podáva
daňové priznanie alebo na prevzatie ktorého plynie zákonná lehota. Na výpočet dane z liehu
vyrobeného nad limit 43 l a. sa použije základná sadzba dane [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona].

57. V riadku 16 sa uvedie množstvo liehu v l a., z ktorého vznikla daňová povinnosť vypočítaná ako
rozdiel medzi súčtom riadkov 12 a 15 a súčtom riadkov 13 a 14.

58. V riadku 17 sa uvedie množstvo liehu v l a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane. Vrátenie dane
sa uplatňuje, ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zapla-
til daň z liehu, ktorý neprevzal pestovateľ alebo člen jeho domácnosti a ktorý bol zničený podľa
§ 55 ods. 2 zákona. Ak vrátenie dane neprevýši daň možno vrátenie dane započítať s daňou.
Vrátenie dane možno uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splne-
né všetky podmienky na jej vrátenie.

59. V riadku 18 sa uvedie množstvo liehu v l a., z ktorého sa platí daň alebo z ktorého sa uplatňuje
vrátenie dane. Daň alebo vrátenie dane sa vypočíta ako rozdiel medzi množstvom liehu uvede-
ným v riadku 16 a množstvom liehu uvedeným v riadku 17. Daň sa uvedie s kladným znamien-
kom (+), vrátenie dane sa uvedie so záporným znamienkom (-).

60. V riadku 19 sa uvedie daň v eurách pripadajúca na množstvo liehu uvedené v riadku 18, z ktoré-
ho sa platí daň, alebo vrátenie dane v eurách pripadajúce na množstvo liehu uvedené v riadku
18, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane. Daň alebo vrátanie dane sa vypočíta ako súčin riadkov
11 a 18. Daň sa uvedie sa s kladným znamienkom (+), vrátenie dane sa uvedie so záporným
znamienkom (-). Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 vrátane nahor.

61. V riadku 20 sa uvedie výsledná daň alebo vrátenie dane v eurách. Výsledná daň alebo výsledné
vrátenie dane sa vypočíta ako súčet riadkov 10 a 19. Výsledná daň sa uvedie s kladným zna-
mienkom (+), výsledné vrátenie dane sa uvedie so záporným znamienkom (-).

62. Kolónka „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ sa vypĺňa tak, že v prvom riadku sa
uvedie suma z riadku 20. Výsledná daň sa uvedie s kladným znamienkom (+). Výsledné vrátenie
dane sa uvedie so záporným znamienkom (-).

V druhom riadku sa výsledná daň alebo vrátenie dane v eurách uvádza slovom napríklad, ak je
daňová povinnosť 35 eur a 11 eurocentov vypíše sa „tridsaťpäť eur a jedenásť eurocentov“

Daň z liehu vypočítaná platiteľom dane, ktorým je pestovateľ.

Druhú časť strany 4 vypĺňa pestovateľ, t. j. fyzická osoba, ktorej bol na základe žiadosti o výrobu desti-
látu vyrobený lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, pričom colný úrad prí-
slušný pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zistil, že údaje
uvedené v žiadosti o výrobu destilátu sú nepravdivé a pre pestovateľa a jeho domácnosť bolo za jed-
no výrobné obdobie, t. j. od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka vyrobené viac ako
43 l a. liehu a toto množstvo liehu bolo zdanené zníženou sadzbou dane [§ 6 ods. 2 písm. b) zákona].

63. V riadku 1 pestovateľ uvedie základnú sadzbu dane podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona prepočíta-
nú na l a.
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64. V riadku 2 pestovateľ uvedie množstvo liehu, ktoré bolo vyrobené v jednom výrobnom období
nad limit 43 l a., ak bola pri výpočte dane použitá znížená sadzba dane. Množstvo liehu vyrobe-
né nad limit 43 l a. sa uvádza v l a. zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

65. V riadku 3 sa uvedie daň v eurách. Daň sa vypočíta ako súčin riadkov 1 a 2 delený dvoma, t. j.
ako súčin rozdielu základnej sadzby dane a zníženej sadzby dane a množstva liehu v l a. vyro-
beného nad limit 43 l a. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 vrátane
nahor.

66. Kolónka „Výsledná daň (+) v eurách“ sa vypĺňa tak, že v prvom riadku sa uvedie suma z riadku 3.
Výsledná daň sa uvedie s kladným znamienkom (+).

V druhom riadku sa výsledná daň v eurách uvádza slovom napríklad, ak je daňová povinnosť 35
eur a 11 eurocentov vypíše sa „tridsaťpäť eur a jedenásť eurocentov“.

Poznámka

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia, predkladá podľa
§ 49 ods. 10 zákona spolu s daňovým priznaním ako prílohu zoznam pestovateľov, v ktorej uvedie
množstvo liehu v l a. vyrobeného pre jednotlivých pestovateľov a ich domácnosť.
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania

zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno
a medziprodukt podľa zákona č. 530/2011 Z. z.

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (ďalej len „da-
ňové priznanie“) vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ spotrebnej dane z alkoholického nápo-
ja, ktorým je víno a medziprodukt (ďalej len „daň“) alebo žiadateľ o vrátenie dane v lehotách podľa
príslušných ustanovení zákona.

Platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných
sekcií daňového priznania iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje neuvádza.
Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo vína a medziproduktu vyjadrené v hektolitroch (ďalej len „hl“) sa zaokrúhľuje na dve
desatinné miesta.

K prvej strane daňového priznania

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému
podáva daňové priznanie:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5300 Colný úrad Michalovce,

5600 Colný úrad Košice,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín.

2. V kolónke „Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie“
v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania, ktorý podá-
va. Daňový subjekt označí len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v daňo-
vom priznaní budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania a konkrétnym zdaňovacím
obdobím.

Opravné daňové priznanie môže daňový subjekt podať pred uplynutím lehoty na podanie daňo-
vého priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové prizna-
nie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa ne-
prihliada. Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupuje daňový subjekt podľa § 16
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní uvedie len rozdiely
oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
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3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ daňový subjekt uvedie mesiac a rok, za ktoré sa príslušné da-
ňové priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za
roky napríklad v tvare 08 alebo 99. Platiteľ dane uvedený v § 12 ods. 3 zákona (t. j. neuvedený
v § 12 ods. 2 zákona) v tejto kolónke uvedie pred mesiac a rok aj deň vzniku daňovej povinnosti
napríklad v tvare 01 alebo 31.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených druhých strán daňového priznania,
napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke v časti „Registračné číslo pre daň z vína a medziproduktu“ a „Evidenčné číslo pre daň
z vína a medziproduktu (EČSPDVN)/IČO/rodné číslo (RČ)“ sa uvedie registračné číslo pre daň
a evidenčné číslo pre daň, ak bolo daňovému subjektu pridelené colným úradom pri registrácii.
Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre daň alebo evidenčné číslo pre
daň, v časti „Evidenčné číslo pre daň z vína a medziproduktu (EČSPDVN)/IČO/rodné číslo
(RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil re-
gistračné číslo pre daň alebo evidenčné číslo pre daň, v časti „Evidenčné číslo pre daň z vína
a medziproduktu (EČSPDVN)/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rodné číslo.

V časti „Platiteľ dane z vína a medziproduktu /žiadateľ o vrátenie dane z vína a medziproduktu“
daňový subjekt uvedie obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko, ak
ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie.

6. V kolónke „Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z vína a medziproduktu“ pri žiados-
ti o vrátenie dane uvedie číslo účtu a kód banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý žiada vrátiť daň.

7. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba,
ak je daňovým subjektom právnická osoba, uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko osoba
oprávnená konať za daňový subjekt. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo
e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s da-
ňovým subjektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. V poslednej
časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania v tvare dd/mm/rr a podpis
oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že si je
vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

8. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové pri-
znanie/dodatočné daňové priznanie*“ uvedie daňový subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá
vypracovala daňové priznanie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo
e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s oso-
bou, ktorá vypracovala daňové priznanie.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie daňovým subjektom, resp. je ňou osoba, ktorá
je oprávnená konať za daňový subjekt, kontaktné údaje už nevypĺňa, pokiaľ ich už uviedla v ko-
lónke týkajúcej sa vyhlásenia.

9. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej oso-
by“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové priznanie
prijaté colným úradom, podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované alebo údaje o dátume
výkonu kontroly, porovnaní výšky zábezpeky na daň s výškou dane pripadajúcou na vydané
víno a medziprodukt a podobne.
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K druhej strane daňového priznania

Strana 2 je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií sa uvádzajú údaje podľa predtla-
če za jeden druh vína alebo medziprodukt, ktorý sa vyznačí symbolom „x“ v príslušnom políčku riadka
1. V prípade, že počet predmetov dane je vyšší ako počet sekcií na strane 2, vyplnia sa ďalšie druhé
strany (Strana 2 —/—).

10. V kolónke „Strana 2 —/—“ sa vyplní príslušné poradové číslo druhej strany z celkového počtu všet-
kých vyplnených druhých strán (napríklad, ak bude vyplnená jedna strana 2, uvedie sa údaj
01/01, ak budú vyplnené dve strany 2, uvedie sa údaj 01/02, t. j. prvá strana z celkového počtu
vyplnených strán „Strana 2 —/—“ a 02/02, t. j. druhá strana z celkového počtu vyplnených strán
„Strana 2 —/—“).

11. V kolónke „EČSPDVN/IČO/RČ“ sa uvedie evidenčné číslo pre daň alebo identifikačné číslo or-
ganizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre daň alebo identifikačným
číslom organizácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej strane.

12. V riadku 1 sa v príslušnom políčku symbolom „x“ vyznačí predmet dane, za ktorý sa vypĺňajú
údaje v príslušnej sekcii, rozdelený podľa príslušnej sadzby dane. Kolónka tichý fermentovaný
nápoj [§ 6 ods. 4 písm. d) zákona] sa použije aj pre šumivý fermentovaný nápoj.

13. V riadku 2 sa uvedie sadzba dane prislúchajúca predmetu dane vyznačenému v riadku 1 podľa
príslušného ustanovenia zákona uvedeného v riadku 1. Podľa § 6 ods. 9 zákona sa sadzba
dane zaokrúhľuje na dve desatinné miesta do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor.

14. V riadku 3 sa uvedie celkové množstvo vydaného vína/medziproduktu vrátane vlastnej spotreby
v hl.

15. V riadku 4 sa uvedie množstvo vína/medziproduktu v hl z množstva vína/medziproduktu uvede-
ného v riadku 3, vydaného v pozastavení dane.

16. V riadkoch 5 až 8 sa uvedie množstvo vína/medziproduktu v hl z množstva vína/medziproduktu
uvedeného v riadku 3, ktoré je oslobodené od dane podľa príslušných ustanovení zákona.

17. V riadku 9 sa uvedie množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého vznikla daňová povinnosť. Pri
daňovom sklade sa toto množstvo vypočíta ako rozdiel medzi množstvom vína/medziproduktu
uvedeným v riadku 3 a množstvom vína/medziproduktu, ktoré je súčtom množstva vína/medzi-
produktu uvedeného v riadkoch 4 až 8.

Ak platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane vyplní v daňovom priznaní časť „Výpočet dane
z medziproduktu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. a) zákona] s použitím zdane-
ného liehu“ alebo časť „Výpočet dane z medziproduktu vyrobeného na daňovom území [§ 5
ods. 4 písm. b) zákona] s použitím zdaneného vína“, potom v riadku 9 uvedie množstvo medzi-
produktu v hl, z ktorého vznikla daňová povinnosť, po odpočítaní „množstva medziproduktu v hl,
z ktorého vznikla daňová povinnosť, vyrobeného s použitím zdaneného liehu, resp. s použitím
zdaneného vína“ uvedeného v jednotlivých častiach pomocného výpočtu v riadkoch 3 na všet-
kých vyplnených druhých stranách.

18. V riadku 10 sa uvedie množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.

19. V riadku 11 sa uvedie množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého sa platí daň, alebo na ktoré
sa uplatňuje vrátenie dane. Toto množstvo sa vypočíta ako rozdiel riadkov 9 a 10. Ak je vypočíta-
ný rozdiel kladnou hodnotou, označí sa znamienkom (+), t. j. množstvo vína/medziproduktu v hl,
z ktorého sa platí daň. Ak je vypočítaný rozdiel zápornou hodnotou, označí sa znamienkom (-),
t. j. množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.

20. V riadku 12 sa uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, pripadajúce na množstvo vína/medzi-
produktu uvedené v riadku 11. Daň v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 11 a uvedie sa
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s kladným znamienkom (+). Vrátenie dane sa vypočíta ako súčin riadka 2 a 11 a uvedie sa so zá-
porným znamienkom (-). Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur vrá-
tane nahor.

21. Kolónka „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ sa vypĺňa na poslednej vyplnenej
strane 2. V prvom riadku sa uvedie suma, ktorá je súčtom súm uvedených v riadkoch 12 jednotli-
vých sekcií na všetkých vyplnených druhých stranách a súm uvedených v jednotlivých častiach
pomocného výpočtu v riadku 6 na všetkých vyplnených druhých stranách. Výsledná daň sa uve-
die s kladným znamienkom (+). Výsledné vrátenie dane sa uvedie so záporným znamienkom (-).

V druhom riadku sa výsledná daň alebo vrátenie dane v eurách uvádza slovom, napríklad, ak je
daňová povinnosť 35 eur a 11 eurocentov, vypíše sa „tridsaťpäť eur a jedenásť eurocentov“.
V prípade uplatnenia vrátenia dane, alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným zna-
mienkom, uvedie sa slovo „mínus“.

Uvedený výpočet vyplní platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane, ktorý na daňovom území
vyrobil medziprodukt s použitím zdaneného liehu.

Pomocný výpočet sa uvedie v kolónke „Výpočet dane z medziproduktu vyrobeného na
daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. a) zákona] s použitím zdaneného liehu“ a výsledok sa
zahrnie do celkového výpočtu dane uvedeného na poslednej vyplnenej druhej strane
daňového priznania.

Ak sa pri výrobe medziproduktu na daňovom území použije lieh preukázateľne zdanený podľa
zákona, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou
pripadajúcou na vyrobené množstvo medziproduktu a spotrebnou daňou z liehu pripadajúcou
na použitý lieh.

22. V riadku 2 sa uvedie sadzba dane na medziprodukt v eurách/hl.

23. V riadku 3 sa uvedie množstvo vyrobeného medziproduktu v hl, z ktorého vznikla daňová povin-
nosť.

24. V riadku 4 sa uvedie daň z medziproduktu v eurách. Daň sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 3.

25. V riadku 5a sa uvedie množstvo liehu v hl a. použitého na výrobu medziproduktu zaokrúhlené na
štyri desatinné miesta.

26. V riadku 5b sa uvedie daň v eurách pripadajúca na množstvo liehu použitého na výrobu medzi-
produktu.

27. V riadku 6 sa uvedie daň v eurách, ktorá sa vypočíta ako rozdiel riadkov 4 a 5b.

Uvedený výpočet vyplní platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane, ktorý na daňovom území
vyrobil medziprodukt s použitím zdaneného vína.

Pomocný výpočet sa uvedie v kolónke „Výpočet dane z medziproduktu vyrobeného na
daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. b) zákona] s použitím zdaneného vína a výsledok sa
zahrnie do celkového výpočtu dane uvedeného na poslednej vyplnenej druhej strane
daňového priznania.

Ak sa pri výrobe medziproduktu na daňovom území použije víno preukázateľne zdanené podľa
zákona, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou
pripadajúcou na vyrobené množstvo medziproduktu a spotrebnou daňou z vína pripadajúcou
na použité víno.

28. V riadku 2 sa uvedie sadzba dane na medziprodukt v eurách/hl.
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29. V riadku 3 sa uvedie množstvo vyrobeného medziproduktu v hl, z ktorého vznikla daňová povin-
nosť.

30. V riadku 4 sa uvedie daň z medziproduktu v eurách. Daň sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 3.

31. V riadku 5a sa uvedie množstvo vína v hl použitého na výrobu medziproduktu zaokrúhlené na
dve desatinné miesta.

32. V riadku 5b sa uvedie daň v eurách pripadajúca na množstvo vína použitého na výrobu medzi-
produktu.

33. V riadku 6 sa uvedie daň v eurách, ktorá sa vypočíta ako rozdiel riadkov 4 a 5b.
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania

zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo podľa
zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (ďalej len „da-
ňové priznanie“) vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ spotrebnej dane z alkoholického nápo-
ja, ktorým je pivo (ďalej len „daň“) alebo žiadateľ o vrátenie dane v lehotách podľa príslušných usta-
novení zákona.

Platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných
sekcií daňového priznania iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje neuvádza.
Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo piva vyjadrené v hektolitroch (ďalej len „hl“) sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

K prvej strane daňového priznania

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému
podáva daňové priznanie:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5300 Colný úrad Michalovce,

5600 Colný úrad Košice,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín.

2. V kolónke „Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie“
v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania, ktorý podá-
va. Daňový subjekt označí len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v daňo-
vom priznaní budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania a konkrétnym zdaňovacím
obdobím.

Opravné daňové priznanie môže daňový subjekt podať pred uplynutím lehoty na podanie daňo-
vého priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové prizna-
nie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa ne-
prihliada. Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupuje daňový subjekt podľa § 16
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní uvedie len rozdiely
oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.

3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ daňový subjekt uvedie mesiac a rok, za ktoré sa príslušné da-
ňové priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za
roky napríklad v tvare 08 alebo 99. Platiteľ dane uvedený v § 12 ods. 3 zákona (t. j. neuvedený
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v § 12 ods. 2 zákona) v tejto kolónke uvedie pred mesiac a rok aj deň vzniku daňovej povinnosti
napríklad v tvare 01 alebo 31.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených druhých strán daňového priznania,
napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke v časti „Registračné číslo pre daň z piva“ a „Evidenčné číslo pre daň z piva
(EČSPDPV)/IČO/rodné číslo (RČ)“ sa uvedie registračné číslo pre daň a evidenčné číslo pre
daň, ak bolo daňovému subjektu pridelené colným úradom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej
colný úrad nepridelil registračné číslo pre daň alebo evidenčné číslo pre daň, v časti „Evidenčné
číslo pre daň z piva (EČSPDPV)/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie
(IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre daň alebo evidenčné číslo
pre daň, v časti „Evidenčné číslo pre daň z piva (EČSPDPV)/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rodné
číslo.

V časti „Platiteľ dane z piva/žiadateľ o vrátenie dane z piva“ daňový subjekt uvedie obchodné
meno, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie.

6. V kolónke „Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z piva“ pri žiadosti o vrátenie dane
uvedie číslo účtu a kód banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý žiada vrátiť daň.

7. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba,
ak je daňovým subjektom právnická osoba, uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko osoba
oprávnená konať za daňový subjekt. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo
e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s da-
ňovým subjektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. V poslednej
časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania v tvare dd/mm/rr a podpis
oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že si je
vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

8. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové pri-
znanie/dodatočné daňové priznanie*“ uvedie daňový subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá
vypracovala daňové priznanie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo
e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s oso-
bou, ktorá vypracovala daňové priznanie.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie, daňovým subjektom, resp. je ňou osoba, ktorá
je oprávnená konať za daňový subjekt, kontaktné údaje už nevypĺňa, pokiaľ ich už uviedla v ko-
lónke týkajúcej sa vyhlásenia.

9. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej oso-
by“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové priznanie
prijaté colným úradom, podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované alebo údaje o dátume
výkonu kontroly, porovnaní výšky zábezpeky na daň s výškou dane pripadajúcou na vydané
pivo a podobne.

K druhej strane daňového priznania

Strana 2 je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií sa uvádzajú údaje podľa predtla-
če za jeden druh piva, ktorý sa vyznačí symbolom „x“ v príslušnom políčku riadka 1. V prípade, že po-
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čet predmetov dane je vyšší ako počet sekcií na strane 2, vyplnia sa ďalšie druhé strany (Strana 2
—/—).

10. V kolónke „Strana 2 —/—“ sa vyplní príslušné poradové číslo druhej strany z celkového počtu všet-
kých vyplnených druhých strán (napríklad, ak bude vyplnená jedna strana 2, uvedie sa údaj
01/01, ak budú vyplnené dve strany 2, uvedie sa údaj 01/02, t. j. prvá strana z celkového počtu
vyplnených strán „Strana 2 —/—“ a 02/02, t. j. druhá strana z celkového počtu vyplnených strán
„Strana 2 —/—“).

11. V kolónke „EČSPDPV/IČO/RČ“ sa uvedie evidenčné číslo pre daň alebo identifikačné číslo or-
ganizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre daň alebo identifikačným
číslom organizácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej strane.

12. V riadku 1 sa v príslušnom políčku symbolom „x“ vyznačí predmet dane, za ktorý sa vypĺňajú
údaje v príslušnej sekcii. V prípade dodatočného daňového priznania podľa § 66 ods. 7 zákona
sa krížikom vyznačí políčko bez nadpisu.

13. V riadku 2 sa uvedie sadzba dane podľa § 6 ods. 6 zákona. Malý samostatný pivovar uvedie
zníženú sadzbu dane podľa § 6 ods. 6 písm. b) zákona, inak sa uvedie základná sadzba dane
podľa § 6 ods. 6 písm. a) zákona. Podľa § 6 ods. 9 zákona sadzba dane sa zaokrúhľuje na tri
desatinné miesta do 0,0005 nadol a od 0,0005 vrátane nahor. V prípade dodatočného daňové-
ho priznania podľa § 66 ods. 7 zákona sa uvedie rozdiel základnej a zníženej sadzby dane.

14. V riadku 3 sa uvedie % objemu skutočného obsahu alkoholu v pive zaokrúhlený podľa § 5 ods. 3
písm. d) zákona.

15. V riadku 4 sa uvedie celkové množstvo vydaného piva vrátane vlastnej spotreby v hl.

16. V riadku 5 sa uvedie množstvo piva v hl z množstva piva uvedeného v riadku 4, ktoré je vydané
v pozastavení dane.

17. V riadkoch 6 až 9 sa uvedie množstvo piva v hl z množstva piva uvedeného v riadku 4, ktoré je
oslobodené od dane podľa príslušných ustanovení zákona.

18. V riadku 10 sa uvedie množstvo piva v hl, z ktorého vznikla daňová povinnosť. Pri daňovom skla-
de sa toto množstvo vypočíta ako rozdiel medzi množstvom piva uvedenom v riadku 4 a množ-
stvom piva, ktoré je súčtom množstva piva uvedeného v riadkoch 5 až 9.

19. V riadku 11 sa uvedie množstvo piva v hl, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.

20. V riadku 12 sa uvedie množstvo piva v hl, z ktorého sa platí daň, alebo na ktoré sa uplatňuje vrá-
tenie dane. Toto množstvo sa vypočíta ako rozdiel riadkov 10 a 11. Ak je vypočítaný rozdiel
kladnou hodnotou, označí sa znamienkom (+), t. j. množstvo piva v hl, z ktorého sa platí daň. Ak
je vypočítaný rozdiel zápornou hodnotou, označí sa znamienkom (-), t. j. množstvo piva v hl,
z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.

21. V riadku 13 sa uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, pripadajúce na množstvo piva uvedené
v riadku 12. Daň v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 2, 3 a 12 a uvedie sa s kladným zna-
mienkom (+). Vrátenie dane sa vypočíta ako súčin riadkov 2, 3 a 12 a uvedie sa so záporným
znamienkom (-). Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur vrátane na-
hor.

22. Kolónka „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ sa vypĺňa na poslednej vyplnenej
strane 2. V prvom riadku sa uvedie suma, ktorá je súčtom súm uvedených v jednotlivých sekciách
riadka 13 na všetkých vyplnených druhých stranách. Výsledná daň v eurách sa uvedie s kladným
znamienkom (+).Výsledné vrátenie dane sa uvedie so záporným znamienkom (–).
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V druhom riadku sa výsledná daň alebo vrátenie dane v eurách uvádza slovom, napríklad, ak je
daňová povinnosť 35 eur a 11 eurocentov, vypíše sa „tridsaťpäť eur a jedenásť eurocentov“.
V prípade uplatnenia vrátenia dane, alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným zna-
mienkom, uvedie sa slovo „mínus“.

23. V kolónke kumulovaná výroba piva uvedie fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 66 zá-
kona kumulovanú výrobu piva za kalendárny rok.

24. V kolónke predpokladaná výroba piva v hl za kalendárny rok uvedie fyzická alebo právnic-
ká osoba podľa § 66 ods. 3 zákona predpokladanú výrobu piva v hl za kalendárny rok.
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/8260/2012-73
o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania

k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z., ktorou sa

ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania
k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky uve-
rejňuje vzor daňového priznania a dodatočného
daňového priznania k spotrebnej dani z tabako-
vých výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Minister-
stva financií Slovenskej republiky č. 542/2011
Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového prizna-
nia a dodatočného daňového priznania k spot-
rebnej dani z tabakových výrobkov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sú-
časne uverejňuje poučenie na vyplnenie daňové-
ho priznania a dodatočného daňového prizna-
nia k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z tabakových výrobkov v znení neskorších
predpisov.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

2/2012 99FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: JUDr. Lenka Miklušová, tel.: 02/59 58 34 90
Odbor nepriamych daní



Poučenie
na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania

k spotrebnej dani z tabakových výrobkov podľa zákona č. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (ďalej len „da-
ňové priznanie“) vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ spotrebnej dane z tabakových výrob-
kov (ďalej len „daň“) alebo žiadateľ o vrátenie dane v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona.

Platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných
sekcií daňového priznania iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje neuvádza.
Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo tabakových výrobkov sa uvádza v 1 000 kusoch (cigarety, cigary, cigarky) alebo v kilo-
gramoch (tabak).

K prvej strane daňového priznania

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému
podáva daňové priznanie:

5100 Colný úrad Banská Bystrica

5200 Colný úrad Bratislava

5600 Colný úrad Košice

5300 Colný úrad Michalovce

6100 Colný úrad Nitra

6200 Colný úrad Prešov

6600 Colný úrad Trenčín

5800 Colný úrad Trnava

6000 Colný úrad Žilina

2. V kolónke „Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie“
v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania, ktorý podá-
va. Daňový subjekt označí len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v daňo-
vom priznaní budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania a konkrétnym zdaňovacím
obdobím.

Opravné daňové priznanie môže daňový subjekt podať pred uplynutím lehoty na podanie daňo-
vého priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové prizna-
nie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa ne-
prihliada. Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupuje daňový subjekt podľa § 16
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní uvedie len rozdiely
oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.

3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ daňový subjekt uvedie mesiac a rok, za ktoré sa príslušné da-
ňové priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za
roky napríklad v tvare 08 alebo 99. Platiteľ dane uvedený v § 13 ods. 3 zákona (t. j. neuvedený

100 2/2012FINANČNÝ SPRAVODAJCA



v § 13 ods. 2 zákona) zákona sa v tejto kolónke uvedie pred mesiac a rok aj deň vzniku daňovej
povinnosti napríklad v tvare 01 až 31.

4. V kolónke „Počet 3. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených tretích strán daňového priznania,
napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke v časti „Registračné číslo pre daň“ a „Evidenčné číslo pre daň (EČSPDTV)/IČO/rodné
číslo(RČ)“ sa uvedie registračné číslo pre spotrebnú daň z tabakových výrobkov a evidenčné čís-
lo pre spotrebnú daň z tabakových výrobkov, ak bolo daňovému subjektu pridelené colným úra-
dom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú
daň z tabakových výrobkov alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z tabakových výrobkov,
v časti „Evidenčné číslo pre daň (EČSPDTV)/IČO/rodné číslo(RČ)“ uvedie identifikačné číslo or-
ganizácie (IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň
z tabakových výrobkov alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z tabakových výrobkov v časti
„Evidenčné číslo pre daň (EČSPDTV)/IČO/rodné číslo(RČ)“ uvedie rodné číslo.

V časti „Platiteľ dane/žiadateľ o vrátenie dane“ daňový subjekt uvedie obchodné meno, ak ide
o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie.

6. V kolónke „Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane“ pri žiadosti o vrátenie dane uvedie
číslo účtu a kód banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý žiada vrátiť daň.

7. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba,
ak je daňovým subjektom právnická osoba, uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko osoba
oprávnená konať za daňový subjekt. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo
e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s da-
ňovým subjektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. V poslednej
časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania v tvare dd/mm/rr a podpis
oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že si je
vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

8. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, opravné daňové pri-
znanie alebo dodatočné daňové priznanie“ uvedie daňový subjekt meno a priezvisko osoby,
ktorá vypracovala daňové priznanie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo
e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s oso-
bou, ktorá vypracovala daňové priznanie.

9. Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie daňovým subjektom, resp. je ňou osoba, ktorá
je oprávnená konať za daňový subjekt, kontaktné údaje už nevypĺňa, pokiaľ ich už uviedla v ko-
lónke týkajúcej sa vyhlásenia.

10. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej oso-
by“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové priznanie
prijaté colným úradom, podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pečiatky colného úradu.

11. V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované alebo údaje o dátume
výkonu kontroly, porovnaní výšky zábezpeky na daň s výškou dane pripadajúcou na vydané ta-
bakové výrobky a podobne.
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K druhej strane daňového priznania

Strana 2 sa vypĺňa pre predmety dane cigary, cigarky a tabak.

Strana 2 tlačiva je rozdelená do štyroch sekcií, pričom v týchto sekciách sa uvádzajú údaje podľa
predtlače, a to za ten druh tabakových výrobkov, ktorý je vyznačený krížikom v políčku riadka 1.

10. V kolónke „EČSPDTV/IČO/RČ“ daňový subjekt uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z ta-
bakových výrobkov alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické
s evidenčným číslom pre spotrebnú daň z tabakových výrobkov alebo identifikačným číslom or-
ganizácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej strane.

11. V riadku 1 v príslušnom políčku symbolom „x“ vyznačí predmet dane, za ktorý sa vypĺňajú údaje
v príslušnej sekcii.

12. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/1 000 kusov alebo v eurách/kg prislúchajúcu predme-
tu dane vyznačenom v riadku 1 podľa príslušného ustanovenia zákona uvedeného v riadku 1.

13. V riadku 3 uvedie celkové množstvo vydaných tabakových výrobkov vrátane vlastnej spotreby
v príslušných merných jednotkách, teda v 1 000 kusoch v prípade cigár a cigariek alebo v kg
v prípade tabaku.

14. V riadku 4 uvedie množstvo tabakových výrobkov v príslušných merných jednotkách, teda
v 1 000 kusoch v prípade cigár a cigariek alebo v kg v prípade tabaku, z množstva tabakových
výrobkov uvedených v riadku 3, ktoré sú vydané v pozastavení dane.

15. V riadkoch 5 až 7 uvedie množstvo tabakových výrobkov v príslušných merných jednotkách,
teda v 1 000 kusoch v prípade cigár a cigariek alebo v kg v prípade tabaku, z množstva tabako-
vých výrobkov uvedených v riadku 3, ktoré je oslobodené od dane podľa príslušných ustanovení
zákona.

16. V riadku 8 uvedie množstvo tabakových výrobkov v príslušných merných jednotkách, teda
v 1 000 kusoch v prípade cigár a cigariek alebo v kg v prípade tabaku, z ktorého vznikla daňová
povinnosť, pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadka 3 a súčtu riadkov 4, 5, 6 a 7.

17. V riadku 9 uvedie množstvo tabakových výrobkov v príslušných merných jednotkách, teda
v 1 000 kusoch v prípade cigár a cigariek alebo v kg v prípade tabaku, z ktorého sa uplatňuje
vrátenie dane.

18. V riadku 10 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo tabakových výrobkov, v 1 000 kusoch
v prípade cigár a cigariek alebo v kg v prípade tabaku, z ktorého zaplatí daň alebo so záporným
znamienkom (-) uvedie množstvo tabakových výrobkov, z ktorého uplatňuje vrátenie dane, t. j.
rozdiel riadkov 8 a 9.

19. V riadku 11 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo tabakových
výrobkov uvedené v riadku 10. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005
vrátane nahor.

Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 10 a daň uvedie sa s kladným znamienkom (+). Vráte-
nie dane v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 10 a daň uvedie so záporným znamienkom (-).

20. V kolónke „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ uvedie sumu, ktorá je súčtom súm
z jednotlivých sekcií riadku 11 na druhej strane a z výslednej sumy z tretej strany. Výslednú daň
uvedie s kladným znamienkom. Vrátenie dane uvedie so záporným znamienkom.

V poslednom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvedie slovom, napríklad, ak je daňová
povinnosť 35 eur a 11 eurocentov vypíše „tridsaťpäť eur a jedenásť eurocentov“. V prípade
uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uvedená so záporným znamien-
kom, uvedie predtým slovo „mínus“.
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K tretej strane daňového priznania

Strana 3 tlačiva je rozdelená do dvoch sekcií.

V prvej sekcii strany 3 tlačiva uvádza daňový subjekt podľa predtlače za jeden druh cigariet
podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení a tomuto spotrebiteľskému baleniu prislú-
chajúcej ceny spotrebiteľského balenia cigariet. V prípade viacerých druhov spotrebiteľských
balení cigariet, vyplní ďalšie tretie strany (strana 3).

Množstvo spotrebiteľských balení cigariet v prvej sekcii strany 3 v riadkoch 4 až 11 v stĺpci a2
uvádza v kusoch.

Na účely výpočtu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, základom dane pri cigaretách, ktoré
nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom
na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení a vážená priemerná
cena cigariet prepočítaná na počet cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet. Údaj o vá-
ženej priemernej cene cigariet za príslušný kalendárny rok je zverejnený na webovom sídle Fi-
nančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Druhú sekciu strany 3 použije daňový subjekt vtedy, ak zo zákona vyplýva povinnosť použiť
pre cigarety minimálnu sadzbu dane podľa § 6 ods. 3 zákona. Sadzba dane pre cigarety pod-
ľa § 6 ods. 3 zákona sa použije v prípade, ak výška kombinovanej sadzby dane vypočítaná
podľa sadzby dane ustanovenej v § 6 ods. 2 zákona spôsobom podľa § 5 ods. 7 zákona, ne-
dosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v § 6 ods. 3 zákona.

21. V kolónke „Strana 3 � �/� �“ vyplní poradové číslo tretej strany.

22. V kolónke „EČSPDTV/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z tabakových výrob-
kov alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je rovnaké s evidenčným číslom
pre spotrebnú daň z tabakových výrobkov alebo identifikačným číslom organizácie alebo rod-
ným číslom uvedeným na prvej strane.

Prvá sekcia strany 3 daňového priznania

23. V riadku 2 v stĺpci a1 uvedie platnú sadzbu dane v eurách/1 000 kusov cigariet (špecifická časť
kombinovanej sadzby dane) a v stĺpci a2 uvedie rovnako platnú sadzbu dane v % z ceny cigariet
(percentuálna časť kombinovanej sadzby dane).

24. V riadku 3 v stĺpci a1 uvedie počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení a v stĺpci a2 tomuto
spotrebiteľskému baleniu prislúchajúca cenu spotrebiteľského balenia cigariet.

25. V riadku 4 v stĺpci a1 uvedie celkové množstvo vydaných cigariet v 1 000 kusoch vrátane vlastnej
spotreby. V riadku 4 v stĺpci a2 uvedie počet kusov vydaných spotrebiteľských balení cigariet vrá-
tane vlastnej spotreby. Údaj v riadku 4 v stĺpci a1 vypočíta ako súčin riadka 3 stĺpca a1 a riadka
4 stĺpca a2.

26. V riadku 5 v stĺpci a1 uvedie množstvo vydaných cigariet z množstva cigariet uvedeného v riadku
4 v stĺpci a1 v pozastavení dane v 1 000 kusoch. V riadku 5 v stĺpci a2 uvedie počet kusov vyda-
ných spotrebiteľských balení cigariet z počtu spotrebiteľských balení cigariet uvedeného v riadku
4 v stĺpci a2 v pozastavení dane. Údaj v riadku 5 v stĺpci a1 vypočíta ako súčin riadka 3 stĺpca a1
a riadka 5 stĺpca a2.

27. V riadku 6 v stĺpci a1 uvedie množstvo cigariet v 1 000 kusoch z množstva cigariet uvedeného
v riadku 4 stĺpca a1, ktoré je oslobodené od dane podľa § 7 písm. a) až e) zákona. V riadku 6
v stĺpci a2 uvedie počet kusov spotrebiteľských balení cigariet z počtu spotrebiteľských balení ci-
gariet uvedeného v riadku 4 v stĺpci a2, ktoré je oslobodené od dane podľa § 7 písm. a) až e).
Údaj v riadku 6 v stĺpci a1 vypočíta ako súčin riadka 3 stĺpca a1 a riadka 6 stĺpca a2.
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28. V riadku 7 v stĺpci a1 uvedie množstvo cigariet v 1 000 kusoch z množstva cigariet uvedeného
v riadku 4 stĺpca a1, ktoré je oslobodené od dane podľa § 33 zákona. V riadku 7 v stĺpci a2 uve-
die počet kusov spotrebiteľských balení cigariet z počtu spotrebiteľských balení cigariet uvedené-
ho v riadku 4 v stĺpci a2, ktoré je oslobodené od dane podľa § 33. Údaj v riadku 7 v stĺpci a1 sa
vypočíta ako súčin riadka 3 stĺpca a1 a riadka 7 stĺpca a2.

29. V riadku 8 v stĺpci a1 uvedie množstvo cigariet v 1 000 kusoch z množstva cigariet uvedeného
v riadku 4 v stĺpci a1, ktoré je oslobodené od dane podľa § 33a zákona. V riadku 8 v stĺpci a2
uvedie počet kusov spotrebiteľských balení cigariet z počtu spotrebiteľských balení cigariet uve-
deného v riadku 4 v stĺpci a2, ktoré je oslobodené od dane podľa § 33a zákona. Údaj v riadku 8
v stĺpci a1 vypočíta ako súčin riadka 3 stĺpca a1 a riadka 8 stĺpca a2.

30. V riadku 9 v stĺpci a1 uvedie množstvo cigariet v 1 000 kusoch, z ktorého vznikla daňová povin-
nosť, pričom pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadka 4 a súčtu riadkov 5,6,7 a 8. V riadku 9
v stĺpci a2 uvedie počet kusov spotrebiteľských balení cigariet, z ktorého vznikla daňová povin-
nosť. Údaj v riadku 9 v stĺpci a1 vypočíta ako súčin riadka 3 stĺpca a1 a riadka 9 stĺpca a2.

31. V riadku 10 v stĺpci a1 uvedie množstvo cigariet v 1 000 kusoch, z ktorého si uplatňuje vrátenie
dane. V riadku 10 v stĺpci a2 uvedie počet kusov spotrebiteľských balení cigariet, z ktorého si
uplatňuje vrátenie dane. Údaj v riadku 10 v stĺpci a1 vypočíta ako súčin riadka 3 stĺpca a1 a riad-
ka 10 stĺpca a2.

32. V riadku 11 uvedie s kladným znamienko (+) množstvo tabakových výrobkov v 1 000 kusoch,
z ktorého zaplatí daň. Toto množstvo vypočíta ako rozdiel medzi množstvom cigariet v riadku 9 a
10. V riadku 11 v stĺpci a2 uvedie počet kusov spotrebiteľských balení cigariet, z ktorého vznikla
daňová povinnosť. Toto množstvo vypočíta ako rozdiel medzi množstvom cigariet v riadku 9 a
10. So záporným znamienkom (-) uvedie množstvo tabakových výrobkov v 1 000 kusoch, z kto-
rého si uplatňuje vrátenie dane, t. j. rozdiel riadkov 9 a 10.

33. V riadku 12 uvedie daň pripadajúcu na množstvo tabakových výrobkov, uvedené v riadku 11.
Daň vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti dane podľa vzorca:

riadok 11 stÍpec a1 x
riadok 2 stÍpec a1

1000
�

�
��

�

�
�� � riadok 11 stÍpec a2 x riadok 3 stÍpec a2 x

riadok 2 stÍpec a2
100

�

�
��

�

�
��

X – vyjadruje znak násobenia
+  – vyjadruje znak sčítania

Vypočítaná daň sa uvedie s kladným znamienkom.

Vrátenie dane vypočíta podobne ako daň a uvedie ju so záporným znamienkom.

Ak súčet množstva tabakových výrobkov v riadkoch 5, 6, 7, 8 a 10 je vyšší ako množstvo tabako-
vých výrobkov v riadku 4, uvedie daň so záporným znamienkom.

34. V prípade vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 3 zákona, sa táto zapíše na strane 3 daňo-
vého priznania do stĺpca a2. Daňová subjekt vyplní riadky 2, 3, 4, 11 a 12 v prvej sekcii 3. strany
podľa vyššie uvedeného postupu v druhej zátvorke. Do riadku 3 uvedie rozdiel medzi cenou, za
ktorú sa spotrebiteľské balenie cigariet predalo a cenou uvedenou na kontrolnej známke

Druhá sekcia strany 3 daňového priznania

35. V riadku 2 uvedie platnú minimálnu sadzbu dane v eurách/1 000 kusov.

36. V riadku 3 uvedie celkové množstvo vydaných tabakových výrobkov vrátane vlastnej spotreby
v 1 000 kusoch.
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37. V riadku 4 uvedie množstvo tabakových výrobkov v 1 000 kusoch, z množstva tabakových vý-
robkov uvedených v riadku 3, ktoré sú vydané v pozastavení dane.

38. V riadkoch 5 až 7 uvedie množstvo tabakových výrobkov v 1 000 kusoch z množstva tabako-
vých výrobkov uvedených v riadku 3, ktoré je oslobodené od dane podľa príslušných ustanovení
zákona.

39. V riadku 8 uvedie množstvo tabakových výrobkov v 1 000 kusoch, z ktorého vznikla daňová po-
vinnosť, pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadka 3 a súčtu riadkov 4, 5, 6 a 7.

40. V riadku 9 uvedie množstvo tabakových výrobkov v 1 000 kusoch, z ktorého si uplatňuje vrátenie
dane.

41. V riadku 10 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo tabakových výrobkov v 1 000 kusoch,
z ktorého zaplatí daň alebo so záporným znamienkom (-) uvedie množstvo tabakových výrob-
kov, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane, t. j. rozdiel riadkov 8 a 9.

42. V riadku 11 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo tabakových
výrobkov uvedené v riadku 10. Daň zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 vrá-
tane nahor.

Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 10 a uvedie sa s kladným znamienkom (+). Vrátenie
dane v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 10 a uvedie sa so záporným znamienkom (-).

43. V kolónke „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ uvedie sumu, ktorá je súčtom súm
uvedených v prvej sekcii riadku 12 a v druhej sekcii riadku 11 všetkých vyplnených tretích strán
(strana 3). Výslednú daň uvedie s kladným znamienkom (+). Vrátenie dane uvedie so záporným
znamienkom (-).

V poslednom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvedie slovom, napríklad, ak je daňová
povinnosť 35 eur a 11 eurocentov vypíše sa „tridsaťpäť eur a jedenásť eurocentov“. V prípade
uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uvedená so záporným znamienkom,
uvedie predtým slovo „mínus“.
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/8261/2012-73
o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania

k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania

a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja vrátane údajov
na účel poplatku na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie,
udržiavanie a financovanie núdzových zásob ropy a vybraných ropných výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
uverejňuje vzor daňového priznania a doda-
točného daňového priznania k spotrebnej dani
z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhláš-
ky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor
daňového priznania a dodatočného daňové-
ho priznania k spotrebnej dani z minerálneho
oleja vrátane údajov na účel poplatku na tvor-
bu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie,
ochraňovanie, udržiavanie a financovanie nú-
dzových zásob ropy a vybraných ropných vý-
robkov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sú-
časne uverejňuje poučenie na vyplnenie daňové-
ho priznania, dodatočného daňového priznania
k spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa zá-
kona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z mine-
rálneho oleja v znení neskorších predpisov
a údajov na účel poplatku na tvorbu, obmenu,
zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie,
udržiavanie a financovanie núdzových zásob
ropy a vybraných ropných výrobkov podľa zá-
kona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách
ropy a ropných výrobkov a o riešení ropnej nú-
dze v znení neskorších predpisov.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania
k spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z.

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších a údajov
na účel poplatku na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie,

ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob ropy
a vybraných ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z.

o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení ropnej núdze
v znení neskorších predpisov

Všeobecne

Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie (ďalej len „daňové
priznanie“) k spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) vypĺňa a predkladá osoba, ktorou
je platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon č. 98/2004 Z. z.“). Platbu poplatku na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňo-
vanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len
„poplatok“), dodatočnú platbu poplatku a opravnú platbu poplatku (ďalej len „platba poplatku“) vy-
pĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľom poplatku alebo žiadateľom o vrátenie poplatku podľa
zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a riešení stavu ropnej nú-
dze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 170/2001 Z. z.“).

Platiteľ dane, žiadateľ o vrátenie dane, platiteľ poplatku alebo žiadateľ o vrátenie poplatku (ďalej
len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných sekcií daňového priznania a platby poplatku iba tie úda-
je, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje neuvádza. Kolónky a riadky bez číselných úda-
jov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Daňový subjekt, ktorý uvádza na daňové územie vybrané ropné výrobky, ktorými sú minerálne
oleje bez daňovej sadzby podľa zákona č. 98/2004 Z. z. alebo doviezol na daňové územie vybra-
né ropné výrobky z tretích štátov, vypĺňa len údaje pre platbu poplatku uvedené na prvej a štvrtej stra-
ne „Strana 1“ a „Strana 4“. V prípade vrátenia poplatku za vybrané ropné výrobky, ktorými sú mine-
rálne oleje bez daňovej sadzby podľa zákona č. 98/2004 Z. z. a za vybrané ropné výrobky, ktoré
vyviezol na územie tretích štátov, vypĺňa len údaje na vrátenie platby poplatku uvedené na prvej a pia-
tej strane „Strana 1“ a „Strana 5“.

Množstvo minerálneho oleja uvedie daňový subjekt vždy na tri desatinné miesta.

K prvej strane tlačiva

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému
podáva daňové priznanie alebo platbu poplatku:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5600 Colný úrad Košice,

5300 Colný úrad Michalovce,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín,
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5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina.

2. V kolónke „Daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, platba
poplatku, opravná platba poplatku a dodatočná platba poplatku“, v príslušnom políčku označí
daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania/platby poplatku, ktoré podáva. Daňový
subjekt označí na tlačive len jednu z uvedených možností súvisiacich s daňovým priznaním a len
jednu z možností súvisiacich platbou poplatku, keďže všetky údaje uvedené v daňovom prizna-
ní/platbe poplatku budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania/platbou poplatku
a konkrétnym zdaňovacím obdobím.

Opravné daňové priznanie/platbu poplatku môže daňový subjekt podať pred uplynutím lehoty
na podanie daňového priznania/platby poplatku. Na vyrubenie dane/poplatku je rozhodujúce
posledné podané opravné daňové priznanie/platba poplatku, pričom na podané daňové pri-
znanie/platbu poplatku a na predchádzajúce opravné daňové priznanie/platbu poplatku sa ne-
prihliada. Pri podávaní dodatočného daňového priznania/dodatočnej platby poplatku postupu-
je daňový subjekt podľa § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní/platbe poplatku uvedie len roz-
diely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu/platbe poplatku.

3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ daňový subjekt uvedie mesiac a rok, za ktoré sa podáva daňo-
vé priznanie/platbu poplatku. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo
12 a za roky napríklad v tvare 08 alebo 99. Platiteľ dane neuvedený v § 14 ods. 2 zákona
č. 98/2004 Z. z. v tejto kolónke uvedie aj deň vzniku daňovej povinnosti napríklad v tvare 01 až
31. Ak daňový subjekt podľa § 16 a § 17 zákona žiada o vrátenie dane údaje o dni a mesiaci
nevypĺňa.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených druhých strán daňového priznania
napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke „Počet 3. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených tretích strán daňového priznania na-
príklad 01, 02 ...

6. V kolónke v časti „Registračné číslo pre daň“ a „Evidenčné číslo pre daň (EČSPDMO)/IČO/rod-
né číslo (RČ)“ uvedie registračné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja a evidenčné číslo
pre spotrebnú daň z minerálneho oleja, ktoré bolo daňovému subjektu pridelené colným úradom
pri registrácii. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň
z minerálneho oleja alebo evidenčné číslo pre daň, v časti „Evidenčné číslo pre daň
(EČSPDMO/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO). Fyzická oso-
ba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja alebo evi-
denčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja, v časti „Evidenčné číslo pre daň
(EČSPDMO/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rodné číslo.

V časti „Platiteľ dane/žiadateľ o vrátenie dane, platiteľ poplatku/žiadateľ o vrátenie poplatku
(ďalej len „daňový subjekt“)“ uvedie obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, alebo meno
a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie alebo platbu poplatku.

7. V kolónke „Identifikácia príslušnej platby“ uvedie variabilný symbol a špecifický symbol, ktoré da-
ňovému subjektu určil colný úrad na identifikáciu platby poplatku.

8. V kolónke „Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane alebo poplatku“ pri žiadosti o vráte-
nie dane alebo žiadosti o vrátenie poplatku, uvedie číslo účtu žiadateľa o vrátenie dane alebo
žiadateľa o vrátenie poplatku a kód banky, v ktorej je vedený tento účet.
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9. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba,
ak je daňovým subjektom právnická osoba uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko osoba
oprávnená konať za daňový subjekt. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo ale-
bo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať
s daňovým subjektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. V posled-
nej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania a platby poplatku v tvare
dd/mm/rr a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správ-
ne a úplné a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

10. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/dodatočné daňové
priznanie/platbu poplatku/dodatočnú platbu poplatku/opravné daňové priznanie/opravnú
platbu poplatku“ uvedie daňový subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové pri-
znanie/platbu poplatku. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adre-
su, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá vypra-
covala daňové priznanie/platbu poplatku.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie/platbu poplatku daňovým subjektom, resp. je
ňou osoba, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt kontaktné údaje nevypĺňa, pokiaľ ich už
uviedla v kolónke týkajúcej sa vyhlásenia.

11. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej oso-
by“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové prizna-
nie/platba poplatku prijaté colným úradom a podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pe-
čiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kontro-
ly, porovnanie výšky zábezpeky na daň s výškou dane pripadajúcou na vydaný minerálny olej
a podobne.

K druhej strane tlačiva

Stranu 2 daňového priznania vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 12
až 22. Strana 2 daňového priznania je rozdelená do štyroch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvá-
dza daňový subjekt údaje podľa predtlače za jeden druh minerálneho oleja označeného symbolom
„x“ v políčku riadka 1. Znenie bodov 12 až 22 tohto poučenia uplatní daňový subjekt pri vyplňovaní
údajov vo všetkých štyroch sekciách druhej strany daňového priznania, a to podľa vyznačených dru-
hov minerálneho oleja. Ak počet druhov minerálneho oleja je vyšší ako počet sekcií na druhej strane,
vyplní ďalšie druhé strany „Strana 2“.

12. V kolónke „Strana 2 � �/� �“ vyplní príslušné poradové číslo druhej strany z celkového počtu
všetkých vyplnených druhých strán (napr. ak bude vyplnená jedna strana 2 uvedie údaj 01/01,
ak budú vyplnené dve strany 2 uvedie údaj 01/02, t. j. prvá strana z celkového počtu vyplnených
strán „Strana 2“ a 02/02, t. j. druhá strana z celkového počtu vyplnených strán „Strana 2“).

13. V kolónke „EČSPDMO/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja
alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom
pre spotrebnú daň z minerálneho oleja alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným
číslom uvedeným na prvej strane.

14. V riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ druh minerálneho oleja, za ktorý vypĺňa
údaje v príslušnej sekcii. Kolónku označenú písmenom „A“ označí symbolom „x“, ak ide o mine-
rálny olej bez ustanovenej sadzby dane, ktorý bol použitý na iné účely ako pohonná látka alebo
palivo.
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15. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/1 000 l alebo v eurách/1 000 kg, prislúchajúcu pred-
metu dane (druhu minerálneho oleja) vyznačeného v riadku 1 podľa príslušného ustanovenia zá-
kona uvedeného v riadku 1.

16. V riadku 3 uvedie celkové množstvo vydaného minerálneho oleja v príslušných merných jednot-
kách vrátane vlastnej spotreby.

17. V riadku 4 uvedie množstvo minerálneho oleja v príslušných merných jednotkách z množstva mi-
nerálneho oleja uvedeného v riadku 3, ktoré je vydané v pozastavení dane.

18. V riadkoch 5, 6, 7 a 8 uvedie množstvo minerálneho oleja v príslušných merných jednotkách
z množstva minerálneho oleja uvedeného v riadku 3, ktoré je oslobodené od dane podľa prísluš-
ných ustanovení § 10 zákona.

19. V riadku 9 uvedie množstvo minerálneho oleja v príslušných merných jednotkách, z ktorého si
uplatňuje vrátenie dane podľa § 15 až 17 zákona.

20. V riadku 10 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo minerálneho oleja v príslušných mer-
ných jednotkách, z ktorého zaplatí daň alebo so záporným znamienkom (-) množstvo minerálne-
ho oleja, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane. Pri daňovom sklade sa toto množstvo vypočíta ako
rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja uvedeného v riadku 3 a množstvom minerálneho
oleja, ktoré je súčtom množstva minerálneho oleja uvedeného v riadkoch 4 až 9.

21. V riadku 11 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo minerálneho
oleja uvedené v riadku 10. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 vráta-
ne nahor.

Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 10 a daň uvedie s kladným znamienkom (+).

Ak súčet množstva minerálneho oleja v riadkoch 4 až 9 je vyšší ako množstvo minerálneho oleja
uvedené v riadku 3, uvedie daň so záporným znamienkom (-).

Vrátenie dane v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 10 a uvedie sa so záporným znamienkom (-).

22. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ vypĺňa daňový subjekt na posled-
nej vyplnenej strane 2. V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvedených v jednotli-
vých sekciách riadku 11 na všetkých vyplnených druhých stranách. Výslednú daň uvedie s klad-
ným znamienkom (+). Výsledné vrátenie dane uvedie so záporným znamienkom (-).

Pri dodatočnom daňovom priznaní daňový subjekt uvedie sumu skutočnej výšky daňovej povin-
nosti alebo uplatneného vrátenia dane v príslušnom zdaňovacom období, a to buď so znamien-
kom (+) alebo (-).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane v eurách uvedie daňový subjekt, napríklad,
ak je daňová povinnosť 35 eur a 11 eurocentov slovom „tridsaťpäť eur a jedenásť eurocentov“.
V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným zna-
mienkom, uvedie predtým slovo „mínus“.

K tretej strane tlačiva

Stranu 3 daňového priznania vypĺňa platiteľ dane podľa pokynov uvedených v bodoch 23 až 36.
Strana 3 tlačiva je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvedie platiteľ dane údaje
podľa predtlače za jeden druh minerálneho oleja označeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Kaž-
dá sekcia má dva stĺpce na vyjadrenie množstva minerálneho oleja a množstva biogénnej látky, ktoré
tento minerálny olej obsahuje v 1 000 l a v 1 000 kg. Ak počet druhov minerálneho oleja je vyšší ako
počet sekcií na strane 3, vyplnia sa ďalšie tretie strany „Strana 3“.
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23. V kolónke „Strana 3 � �/� �“ vyplní platiteľ dane príslušné poradové číslo tretej strany z celkového
počtu všetkých vyplnených tretích strán (napr. ak bude vyplnená jedna strana 3 uvedie údaj 01/01,
ak budú vyplnené dve strany 3 uvedie údaj 01/02, t. j. prvá strana z celkového počtu vyplnených
strán „Strana 3“ a 02/02, t. j. druhá strana z celkového počtu vyplnených strán „Strana 3“).

24. V kolónke „EČSPDMO/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja
alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom
pre spotrebnú daň z minerálneho oleja alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným
číslom uvedeným na prvej strane.

25. V riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ druh minerálneho oleja, za ktorý vypĺňa
údaje v príslušnej sekcii.

26. V riadku 2 uvedie platiteľ dane množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť
za príslušný kalendárny mesiac v 1 000 l a v druhom stĺpci tohto riadka uvedie toto množstvo
v 1 000 kg. Údaj o množstve minerálneho oleja v 1 000 l alebo v 1 000 kg je súčet množstiev mi-
nerálneho oleja v 1 000 l alebo v 1 000 kg za jednotlivé dodávky minerálneho oleja, ktoré uvie-
dol do daňového voľného obehu v príslušnom kalendárnom mesiaci.

27. V riadku 3 uvedie množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť od začiatku
kalendárneho roka v 1 000 l a v druhom stĺpci tohto riadka uvedie toto množstvo v 1 000 kg.

28. V riadku 4 uvedie množstvo biodiesla v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené v percentách objemu.

29. V riadku 5 uvedie množstvo biodiesla v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené 1 000 l (prvý stĺpec) a v 1 000 kg (druhý stĺpec).

30. V riadku 6 uvedie množstvo biodiesla v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 3 vyjadrené 1 000 l (prvý stĺpec) a v 1 000 kg (druhý stĺpec).

31. V riadku 7 uvedie množstvo bioetanolu v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené v percentách objemu.

32. V riadku 8 uvedie množstvo bioetyltercbutyléteru (bioETBE) v minerálnom oleji, ktoré uviedol do
daňového voľného obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené v percentách objemu.

33. V riadku 9 uvedie množstvo bioetanolu v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené 1 000 l (prvý stĺpec) a v 1 000 kg (druhý stĺpec).

34. V riadku 10 uvedie množstvo bioetyltercbutyléteru (bioETBE) v minerálnom oleji, ktoré uviedol do
daňového voľného obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené 1 000 l (prvý stĺpec) a v 1 000 kg
(druhý stĺpec).

35. V riadku 11 uvedie množstvo bioetanolu v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 3 vyjadrené 1 000 l (prvý stĺpec) a v 1 000 kg (druhý stĺpec).

36. V riadku 12 uvedie množstvo bioetyltercbutyléteru (bioETBE) v minerálnom oleji, ktoré uviedol do
daňového voľného obehu z množstva v riadku 3 vyjadrené 1 000 l (prvý stĺpec) a v 1 000 kg
(druhý stĺpec).

Pri prepočte merných jednotiek z objemových (1 000 l) na hmotnostné (1 000 kg) použije daňový
dlžník tieto konštanty, odvodené z hustôt jednotlivých biogénnych látok:

– biodiesel 0,883,
– bioetanol 0,790,
– bioETBE 0,744,
– bioETBE v litroch na bioetanol v litroch 0,470,
– bioETBE v kg na bioetanol v kg 0,371.
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K štvrtej strane tlačiva

Platba poplatku

Strana 4 je určená na uvedenie množstva vybraných ropných výrobkov, z ktorých platiteľ poplat-
ku platí poplatok. Rozdelená je do troch samostatných stĺpcov vybraných ropných výrobkov, tak ako
sú členené v prílohe č. 4 bode 4 zákona č. 170/2001 Z. z. s uvedením podpoložiek kombinovanej
nomenklatúry a sadzby poplatku. Stranu 4 platby poplatku vypĺňa platiteľ poplatku podľa pokynov
uvedených v bodoch 37 až 43 a bodu 51, ak vypĺňal aj piatu stranu „Strana 5“.

37. V kolónke „EČSPDMO/IČO/RČ“ uvedie platiteľ poplatku evidenčné číslo pre spotrebnú daň
z minerálneho oleja alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické
s evidenčným číslom pre spotrebnú daň z minerálneho oleja alebo identifikačným číslom organi-
zácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej strane „Strana 1“.

38. V riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ vybraný ropný výrobok podľa jednotli-
vých písmen v prílohe č. 4 bod 4 zákona č. 170/2001 Z. z., za ktorý vypĺňa údaje v príslušnom
stĺpci.

39. V riadku 2 uvedie sadzbu poplatku za vybrané ropné výrobky, a to v litroch pri teplote 15 oC
podľa prílohy č. 4 bod 4 písm. a) a b) zákona č. 170/2001 Z. z. alebo v kilogramoch, a to pod-
ľa prílohy č. 4 bod 4 písm. c) zákona č. 170/2001 Z. z.

40. V riadkoch 3a až 3k sa uvedie podľa jednotlivých kódov podpoložiek kombinovanej nomenkla-
túry množstvo vybraných ropných výrobkov, z ktorých vznikla povinnosť zaplatiť poplatok
v 1 000 l (prvý a druhý stĺpec) a v 1 000 kg (tretí stĺpec).

41. V riadku 3 sa uvedie súčet riadkov 3a až 3k.

42. V riadku 4 uvedie platiteľ poplatku výšku poplatku, ktorú vypočíta sa ako súčin sadzby poplatku
za vybrané ropné výrobky uvedenú v riadku 2 príslušného stĺpca a množstva vybraných ropných
výrobkov, z ktorých vznikla povinnosť zaplatiť poplatok uvedené v riadku 3. Výšku poplatku plati-
teľ poplatku zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 vrátane nahor.

43. V kolónke „Výsledná výška poplatku (+) v eurách“ uvedie platiteľ poplatku výslednú sumu poplat-
ku vypočítanú ako súčet výšky poplatku jednotlivých stĺpcov riadka 4, ktorú zaokrúhli na celé
eurá nahor a v časti „Slovom v eurách“ uvedie túto sumu slovom.

K piatej strane tlačiva

Vrátenie poplatku

Strana 5 je určená na uvedenie množstva vybraných ropných výrobkov, z ktorých platiteľ poplat-
ku žiada vrátiť poplatok. Rozdelená je do troch samostatných stĺpcov, a to podľa vybraných ropných
výrobkov, z ktorých žiada o vrátenie poplatku, tak ako sú členené v prílohe č. 4 bode 4 zákona
č. 170/2001 Z. z s uvedením podpoložiek kombinovanej nomenklatúry a sadzby poplatku. Stranu 5
platby poplatku vypĺňa platiteľ poplatku podľa pokynov uvedených v bodoch 44 až 50 a bodu 51,
ak vypĺňal aj štvrtú stranu „Strana 4“.

44. V kolónke „EČSPDMO/IČO/RČ“ uvedie platiteľ poplatku evidenčné číslo pre spotrebnú daň
z minerálneho oleja alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické
s evidenčným číslom pre spotrebnú daň z minerálneho oleja alebo identifikačným číslom organi-
zácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej strane „Strana 1“.

45. V riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ vybraný ropný výrobok podľa jednotli-
vých písmen v prílohe č. 4 bod 4 zákona č. 170/2001 Z. z., za ktorý vypĺňa údaje v príslušnom
stĺpci.
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46. V riadku 2 uvedie sadzbu poplatku za vybrané ropné výrobky, a to v litroch pri teplote 15 oC
podľa prílohy č. 4 bod 4 písm. a) a b) zákona č. 170/2001 Z. z. alebo v kilogramoch, a to pod-
ľa prílohy č. 4 bod 4 písm. c) zákona č. 170/2001 Z. z.

47. V riadkoch 5a až 5k sa uvedenie podľa jednotlivých kódov podpoložiek kombinovanej nomen-
klatúry množstvo vybraných ropných výrobkov, z ktorých vzniká daňovému subjektu nárok na
vrátenie poplatku v 1 000 l (prvý a druhý stĺpec) a v 1 000 kg (tretí stĺpec).

48. V riadku 5 sa uvedie súčet riadkov 5a až 5k.

49. V riadku 6 uvedie platiteľ poplatku výšku nároku na vrátenie poplatku, ktorú vypočíta ako súčin
sadzby za vybrané ropné výrobky uvedenú v riadku 2 príslušného stĺpca a množstva vybra-
ných ropných výrobkov, z ktorých vznikol platiteľovi poplatku nárok na vrátenie poplatku, uvede-
né v riadku 5. Výšku nároku na vrátenie poplatku platiteľ poplatku zaokrúhli na eurocenty do
0,005 eur nadol a od 0,005 vrátane nahor.

50. V kolónke „Výsledná výška poplatku (+) alebo vrátenia poplatku (-) v eurách“ uvedie platiteľ po-
platku výslednú výšku poplatku, na ktorú mu vzniká nárok na vrátenie vypočítanú ako súčet výšky
poplatku jednotlivých stĺpcov riadka 6, ktorú zaokrúhli na celé eurá smerom nahor a v časti „Slo-
vom v eurách“ uvedie túto sumu slovom.

51. V prípade, ak platiteľ poplatku vypĺňal štvrtú stranu „Strana 4“ a súčasne aj piatu stranu „Strana
5“ v kolónke „Výsledná výška poplatku (+) alebo vrátenia poplatku (-) v eurách“ uvedie platiteľ
poplatku výslednú sumu poplatku alebo nároku na vrátenie poplatku, ktorú vypočíta ako rozdiel
súčtu výšky poplatku jednotlivých stĺpcov riadka 4 zaokrúhlenú na celé eurá nahor a súčtu výšky
nároku na vrátenie poplatku jednotlivých stĺpcov riadka 6 zokrúhlenú na celé eurá nahor. Výsled-
nú sumu uvedie s kladným znamienkom (+), ak suma poplatku bude vyššia ako suma nároku na
vrátenie poplatku alebo záporným znamienkom (-), ak suma poplatku bude nižšia ako suma ná-
roku na vrátenie poplatku.

Pri dodatočnej platbe poplatku daňový subjekt uvedie sumu skutočnej výšky platby poplatku ale-
bo uplatneného vrátenia poplatku v príslušnom zdaňovacom období, a to buď so znamienkom
(+) alebo (-).
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/8262/2012-732
o uverejnení vzorov daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní

k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 541/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory

daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a poučenia na vyplnenie daňových priznaní a dodatočných

daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa zákona
č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene

a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
uverejňuje vzory daňových priznaní a dodatoč-
ných daňových priznaní k spotrebnej dani z elek-
triny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vy-
hlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 541/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory
daňových priznaní a dodatočných daňových pri-
znaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zem-
ného plynu.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sú-
časne uverejňuje poučenie na vyplnenie daňo-
vých priznaní a dodatočných daňových priznaní
k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného
plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spot-
rebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení ne-
skorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania

k spotrebnej dani z elektriny podľa zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene

a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (ďalej len „da-
ňové priznanie“) vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ spotrebnej dane z elektriny (ďalej len
„daň“) alebo žiadateľ o vrátenie dane v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona.

Platiteľ dane z elektriny alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do prí-
slušných sekcií daňového priznania iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje
neuvádza. Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a po-
dobne.

Množstvo elektriny v megawatthodinách (ďalej len „MWh“) uvedie daňový subjekt vždy na tri de-
satinné miesta.

K prvej strane daňového priznania

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému
podáva daňové priznanie:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5600 Colný úrad Košice,

5300 Colný úrad Michalovce,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina.

2. V kolónke „daňové priznanie“, „opravné daňové priznanie“ alebo „dodatočné daňové prizna-
nie“ v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania, ktorý
podáva. Daňový subjekt označí len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené
v daňovom priznaní budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania a konkrétnym zda-
ňovacím obdobím.

Opravné daňové priznanie môže daňový subjekt podať pred uplynutím lehoty na podanie daňo-
vého priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové prizna-
nie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa ne-
prihliada. Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupuje daňový subjekt podľa § 16
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní uvedie len rozdiely
oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.

3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac a rok, za ktoré daňový subjekt príslušné daňové
priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za roky
napríklad v tvare 08 alebo 99.

4. V kolónke v časti „Registračné číslo pre daň z elektriny“ a „Evidenčné číslo pre daň z elektriny
(EČSPDEL/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie registračné číslo pre spotrebnú daň z elektriny a evi-
denčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny, ktoré bolo daňovému subjektu pridelené colným úra-
dom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú
daň z elektriny alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny, v časti „Evidenčné číslo pre
daň z elektriny (EČSPDEL/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO).
Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň z elektriny alebo
evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny, v časti „Evidenčné číslo pre daň z elektriny
(EČSPDEL/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rodné číslo.

Ak je platiteľ dane z elektriny na colnom úrade registrovaný aj ako oprávnený spotrebiteľ elektri-
ny, v kolónke „Evidenčné číslo pre daň z elektriny (EČSPDEL/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvádza
vždy to evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny, ktoré mu bolo pridelené ako platiteľovi
dane z elektriny.

V časti „Platiteľ dane z elektriny/žiadateľ o vrátenie dane z elektriny“ uvedie obchodné meno, ak
ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie.

5. V kolónke „Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z elektriny“ pri žiadosti o vrátenie
dane uvedie číslo účtu a kód banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý žiada vrátiť daň.

6. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba,
ak je daňovým subjektom právnická osoba, uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko oso-
ba, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové čís-
lo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontakto-
vať s daňovým subjektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt.
V poslednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania v tvare dd/mm/rr
a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné
a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

7. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové pri-
znanie/dodatočné daňové priznanie“ uvedie daňový subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá vy-
pracovala daňové priznanie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú
adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá
vypracovala daňové priznanie.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie daňovým subjektom, resp. je ňou osoba, ktorá
je oprávnená konať za daňový subjekt, kontaktné údaje nevypĺňa, pokiaľ ich už uviedla v kolón-
ke týkajúcej sa vyhlásenia.

8. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej oso-
by“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové priznanie
prijaté colným úradom, podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kontro-
ly a podobne.
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K druhej strane daňového priznania

Stranu 2 daňového priznania vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch
9 až 26. Strana 2 daňového priznania má jednu sekciu, do ktorej uvádza tieto údaje:

9. V kolónke „EČSPDEL/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny alebo iden-
tifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre spotreb-
nú daň z elektriny alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným číslom uvedeným na
prvej strane.

10. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/MWh podľa § 6 zákona prislúchajúcu predmetu dane
uvedenému v riadku 1.

11. V riadku 3 uvedie celkové množstvo elektriny v MWh dodanej podľa zákona vrátane množstva
elektriny v MWh oslobodenej od dane dodanej alebo spotrebovanej daňovým subjektom, ktoré
uvádza v riadkoch 4 až 17 a vrátane množstva elektriny dodanej bez dane, ktoré uvádza v riad-
ku 18.

Daňový subjekt, ktorý je elektroenergetickým podnikom a ktorému vznikla na daňovom území da-
ňová povinnosť spotrebou podľa § 9 ods.1 písm. b) zákona, toto množstvo elektriny uvádza
v riadku 20.

12. V riadkoch 4 až 13 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá je oslobodená od dane
podľa § 7 ods. 1 písm. a) až j) zákona.

13. V riadku 14 uvedie celkové množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá je oslobodená od dane
podľa § 7 ods. 1 zákona, a vypočíta ho ako súčet riadkov 4 až 13.

14. V riadku 15 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá je oslobodená od dane podľa
§ 7 ods. 2 zákona.

15. V riadku 16 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá je oslobodená od dane podľa
§ 40 ods. 2 zákona.

16. V riadku 17 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3 oslobodené od dane iné ako v riad-
koch 4 až 13, 15 a 16 len ak niektoré z ustanovení zákona (v obmedzenom časovom období)
umožní takéto oslobodenie od dane.

17. V riadku 18 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá bola dodaná bez dane.

18. V riadku 19 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť dodaním pod-
ľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, a vypočíta ho ako rozdiel riadka 3 a súčtu riadkov 14 až 18.

19. V riadku 20 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť spotrebou pod-
ľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona.

20. V riadku 21 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9
ods. 2 písm. a) zákona, pričom riadok 21 vypĺňa daňový subjekt uvedený v § 10 ods. 2 písm. c)
zákona, ktorý neoprávnene odobral elektrinu.

21. V riadku 22 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9
ods. 2 písm. b) zákona, pričom riadok 22 vypĺňa daňový subjekt, ktorý odobral elektrinu oslobo-
denú od dane a ktorý ju spotreboval na iný účel, ako je uvedené v § 7 zákona.

22. V riadku 23 uvedie celkové množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa
§ 9 zákona, ktoré vypočíta ako súčet riadkov 19 až 22.

23. V riadku 24 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej si uplatňuje vrátenie dane podľa § 13 zá-
kona.
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24. V riadku 25 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo elektriny v MWh, z ktorej platí daň ale-
bo uvedie so záporným znamienkom (–) množstvo elektriny v MWh, z ktorej si uplatňuje vrátenie
dane. Množstvo elektriny v MWh, z ktorej platí daň, alebo množstvo elektriny v MWh, z ktorej si
uplatňuje vrátenie dane, vypočíta daňový subjekt ako rozdiel riadkov 23 a 24.

25. V riadku 26 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo elektriny uve-
dené v riadku 25. Daň zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur vrátane na-
hor.

Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 25 a uvedie ju s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 25 a uvedie ho so záporným znamienkom
(–).

26. V kolónke „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách“ v prvom riadku uvedie daňový
subjekt sumu z riadka 26 s príslušným znamienkom.

Výslednú daň v eurách uvedie s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách uvedie so záporným znamienkom (–).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov vypíše „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie predtým slovo „mínus“.
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania

k spotrebnej dani z uhlia podľa zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene

a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (ďalej len „da-
ňové priznanie“) vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ spotrebnej dane z uhlia (ďalej len
„daň“) alebo žiadateľ o vrátenie dane v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona.

Platiteľ dane z uhlia alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do prísluš-
ných sekcií daňového priznania iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje ne-
uvádza. Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a po-
dobne.

Množstvo uhlia v tonách uvedie daňový subjekt vždy na dve desatinné miesta.

K prvej strane daňového priznania

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému
podáva daňové priznanie:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5600 Colný úrad Košice,

5300 Colný úrad Michalovce,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina.

2. V kolónke „daňové priznanie“, „opravné daňové priznanie“ alebo „dodatočné daňové prizna-
nie“ v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania, ktorý
podáva. Daňový subjekt označí len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené
v daňovom priznaní budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania a konkrétnym zda-
ňovacím obdobím.

Opravné daňové priznanie môže daňový subjekt podať pred uplynutím lehoty na podanie daňo-
vého priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové prizna-
nie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa ne-
prihliada. Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupuje daňový subjekt podľa § 16
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní uvedie len rozdiely
oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
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3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac a rok, za ktoré daňový subjekt príslušné daňové
priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za roky
napríklad v tvare 08 alebo 99.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie daňový subjekt počet všetkých vyplnených druhých strán daňo-
vého priznania, napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke v časti „Registračné číslo pre daň z uhlia“ a „Evidenčné číslo pre daň z uhlia
(EČSPDUH/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie registračné číslo pre spotrebnú daň z uhlia a evidenč-
né číslo pre spotrebnú daň z uhlia, ktoré bolo daňovému subjektu pridelené colným úradom pri
registrácii. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň z uh-
lia alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia, v časti „Evidenčné číslo pre daň z uhlia
(EČSPDUH/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO). Fyzická osoba,
ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň z uhlia alebo evidenčné číslo pre
spotrebnú daň z uhlia, v časti „Evidenčné číslo pre daň z uhlia (EČSPDUH/IČO/rodné číslo
(RČ)“ uvedie rodné číslo.

Ak je platiteľ dane z uhlia na colnom úrade registrovaný aj ako oprávnený spotrebiteľ uhlia, v ko-
lónke „Evidenčné číslo pre daň z uhlia (EČSPDUH/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvádza vždy to evi-
denčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia, ktoré mu bolo pridelené ako platiteľovi dane z uhlia.

V časti „Platiteľ dane z uhlia/žiadateľ o vrátenie dane z uhlia“ uvedie obchodné meno, ak ide
o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie.

6. V kolónke „Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z uhlia“ pri žiadosti o vrátenie dane
uvedie číslo účtu a kód banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý žiada vrátiť daň.

7. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba,
ak je daňovým subjektom právnická osoba, uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko oso-
ba, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové čís-
lo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontakto-
vať s daňovým subjektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt.
V poslednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania v tvare dd/mm/rr
a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné
a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

8. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové pri-
znanie/dodatočné daňové priznanie“ uvedie daňový subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá vy-
pracovala daňové priznanie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú
adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá
vypracovala daňové priznanie.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie daňovým subjektom, resp. je ňou osoba, ktorá
je oprávnená konať za daňový subjekt, kontaktné údaje nevypĺňa, pokiaľ ich už uviedla v kolón-
ke týkajúcej sa vyhlásenia.

9. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej oso-
by“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové priznanie
prijaté colným úradom, podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kontro-
ly a podobne.
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K druhej strane daňového priznania

Stranu 2 daňového priznania vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 10 až
28. Strana 2 daňového priznania je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvádza
daňový subjekt údaje za jeden druh uhlia vyznačeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Znenie bo-
dov 12 až 28 tohto poučenia uplatní daňový subjekt pri vyplňovaní údajov v obidvoch sekciách dru-
hej strany daňového priznania, a to podľa vyznačených druhov uhlia. Ak počet druhov uhlia je vyšší
ako počet sekcií na strane 2, vyplní ďalšie druhé strany (Strana 2).

10. V kolónke „Strana 2 � �/� �“ vyplní príslušné číslo druhej strany z celkového počtu všetkých
vyplnených druhých strán, napríklad, ak bude vyplnená jedna druhá strana (Strana 2), vyplní do
políčok údaj 01/01, ak budú vyplnené dve druhé strany (Strana 2) vyplní do políčok údaj
01/02 a 02/02.

11. V kolónke „EČSPDUH/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia alebo identifi-
kačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre spotrebnú
daň z uhlia alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej
strane.

12. V riadku 1 v príslušnom políčku symbolom „x“ vyznačí druh uhlia podľa § 16 písm. a) až d) záko-
na, za ktorý vypĺňa údaje v príslušnej sekcii.

13. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/t podľa § 18 zákona.

14. V riadku 3 uvedie celkové množstvo uhlia v tonách dodané podľa zákona vrátane množstva uh-
lia v tonách oslobodeného od dane dodaného alebo spotrebovaného daňovým subjektom, ktoré
uvádza v riadkoch 4 až 15 a vrátane množstva uhlia dodaného bez dane, ktoré uvádza v riadku
16.

Daňový subjekt, ktorý je výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím a ktorému vznikla na daňovom
území daňová povinnosť spotrebou podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona, toto množstvo uhlia uvá-
dza v riadku 18.

15. V riadkoch 4 až 12 uvedie množstvo uhlia v tonách z riadka 3, ktoré je oslobodené od dane pod-
ľa § 19 písm. a) až i) zákona.

16. V riadku 13 uvedie celkové množstvo uhlia v tonách z riadka 3, ktoré je oslobodené od dane
podľa § 19 zákona, a vypočíta ho ako súčet riadkov 4 až 12.

17. V riadku 14 uvedie množstvo uhlia v tonách z riadka 3, ktoré je oslobodené od dane podľa § 40
ods. 2 zákona.

18. V riadku 15 uvedie množstvo uhlia v tonách z riadka 3 oslobodené od dane iné ako v riadkoch 4
až 12 a 14, len ak niektoré z ustanovení zákona (v obmedzenom časovom období) umožní také-
to oslobodenie od dane.

19. V riadku 16 uvedie množstvo uhlia v tonách z riadka 3, ktoré bolo dodané bez dane.

20. V riadku 17 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním podľa
§ 21 ods. 1 písm. a) zákona, a vypočíta ho ako rozdiel riadka 3 a súčtu riadkov 13 až 16.

21. V riadku 18 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou pod-
ľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona.

22. V riadku 19 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa § 21
ods. 2 písm. b) zákona, pričom riadok 19 vypĺňa daňový subjekt, ktorý odobral uhlie oslobodené
od dane a ktorý ho spotreboval na iný účel, ako je uvedený v § 19 zákona.
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23. V riadku 20 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa § 21
ods. 2 písm. c) zákona.

24. V riadku 21 uvedie celkové množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa
§ 21 zákona, ktoré vypočíta ako súčet riadkov 17 až 20.

25. V riadku 22 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane podľa § 25 zá-
kona.

26. V riadku 23 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo uhlia v tonách, z ktorého platí daň alebo
so záporným znamienkom (–) množstvo uhlia v tonách, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane.
Množstvo uhlia v tonách, z ktorého platí daň, alebo množstvo uhlia v tonách, z ktorého si uplatňu-
je vrátenie dane, vypočíta daňový subjekt ako rozdiel riadkov 21 a 22.

27. V riadku 24 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo uhlia uvede-
né v riadku 23. Daň zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur vrátane nahor.

Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 23 a uvedie ju s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 23 a uvedie ho so záporným znamienkom
(–).

28. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách“ vypĺňa daňový subjekt na posled-
nej vyplnenej druhej strane (Strana 2). V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvede-
ných v jednotlivých sekciách riadku 24 na všetkých vyplnených druhých stranách.

Výslednú daň v eurách uvedie s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách uvedie so záporným znamienkom (–).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov vypíše „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie predtým slovo „mínus“.
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania
k spotrebnej dani zo zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z.

o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení
zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej z minerálneho oleja
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (ďalej len „da-
ňové priznanie“) vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ spotrebnej dane zo zemného plynu, pla-
titeľ spotrebnej dane stlačeného zemného plynu (ďalej len „daň“) alebo žiadateľ o vrátenie dane v le-
hotách podľa príslušných ustanovení zákona.

Platiteľ dane zo zemného plynu, platiteľ dane stlačeného zemného plynu alebo žiadateľ o vráte-
nie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných sekcií daňového priznania iba tie údaje,
na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje neuvádza. Kolónky a riadky bez číselných údajov
ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo zemného plynu v megawatthodinách (ďalej len „MWh“) alebo v kilogramoch (ďalej
len „v kg“) uvedie daňový subjekt vždy na tri desatinné miesta.

Daňový subjekt na vypĺňanie a predkladanie daňového priznania k spotrebnej dani zo stlačeného
zemného plynu za zdaňovacie obdobie od januára do marca 2012 môže použiť stranu 3 tohto daňo-
vého priznania.

K prvej strane daňového priznania

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému
podáva daňové priznanie:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5600 Colný úrad Košice,

5300 Colný úrad Michalovce,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina.

2. V kolónke „daňové priznanie“, „opravné daňové priznanie“ alebo „dodatočné daňové prizna-
nie“ v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania, ktorý
podáva. Daňový subjekt označí len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené
v daňovom priznaní budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania a konkrétnym zda-
ňovacím obdobím.

Opravné daňové priznanie môže daňový subjekt podať pred uplynutím lehoty na podanie daňo-
vého priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové prizna-
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nie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa ne-
prihliada. Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupuje daňový subjekt podľa § 16
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní uvedie len rozdiely
oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.

3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac a rok, za ktoré daňový subjekt príslušné daňové
priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za roky
napríklad v tvare 08 alebo 99.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie daňový subjekt počet všetkých vyplnených druhých strán daňo-
vého priznania, napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke „Počet 3. strán“ uvedie daňový subjekt počet všetkých vyplnených tretích strán daňové-
ho priznania, napríklad 01, 02 ...

6. V kolónke v časti „Registračné číslo pre daň zo zemného plynu“ a „Evidenčné číslo pre daň zo
zemného plynu (EČSPDZP/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie registračné číslo pre spotrebnú daň zo
zemného plynu a evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu, ktoré bolo daňovému
subjektu pridelené colným úradom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil re-
gistračné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo
zemného plynu, v časti „Evidenčné číslo pre daň zo zemného plynu (EČSPDZP/IČO/rodné číslo
(RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil re-
gistračné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo
zemného plynu, v časti „Evidenčné číslo pre daň zo zemného plynu (EČSPDZP/IČO/rodné číslo
(RČ)“ uvedie rodné číslo.

Ak je platiteľ dane zo zemného plynu na colnom úrade registrovaný aj ako oprávnený spotrebi-
teľ zemného plynu v kolónke „Evidenčné číslo pre daň zo zemného plynu (EČSPDZP/IČO/rodné
číslo (RČ)“ uvádza vždy to evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu, ktoré mu bolo
pridelené ako platiteľovi dane zo zemného plynu.

V časti „Platiteľ dane zo zemného plynu/platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu/žiadateľ
o vrátenie dane“ uvedie obchodné meno, ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, ak
ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie.

7. V kolónke „Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane“ pri žiadosti o vrátenie dane uvedie
číslo účtu a kód banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý žiada vrátiť daň.

8. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická osoba,
ak je daňovým subjektom právnická osoba, uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko oso-
ba, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové čís-
lo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontakto-
vať s daňovým subjektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt.
V poslednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania v tvare dd/mm/rr
a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné
a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

9. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové pri-
znanie/dodatočné daňové priznanie“ uvedie daňový subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá vy-
pracovala daňové priznanie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú
adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá
vypracovala daňové priznanie.
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Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie daňovým subjektom, resp. je ňou osoba, ktorá
je oprávnená konať za daňový subjekt, kontaktné údaje nevypĺňa, pokiaľ ich už uviedla v kolón-
ke týkajúcej sa vyhlásenia.

10. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej oso-
by“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové priznanie
prijaté colným úradom, podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kontro-
ly a podobne.

K druhej strane daňového priznania

Stranu 2 daňového priznania vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 11 až
30. Strana 2 daňového priznania je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvádza
daňový subjekt údaje za jeden druh zemného plynu označeného symbolom „x“ a jeden účel použitia
zemného plynu označeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Poučenie k bodom 13 až 30 daňový
subjekt použije pri vyplňovaní údajov v obidvoch sekciách druhej strany daňového priznania, a to
podľa vyznačených druhov zemného plynu. Ak počet druhov zemného plynu je vyšší ako počet sekcií
na strane 2, vyplní ďalšie druhé strany (Strana 2).

11. V kolónke „Strana 2 � �/� �“ vyplní príslušné číslo druhej strany z celkového počtu všetkých
vyplnených druhých strán, napríklad, ak bude vyplnená jedna druhá strana (Strana 2), vyplní do
políčok údaj 01/01, ak budú vyplnené dve druhé strany (Strana 2) vyplní do políčok údaj
01/02 a 02/02.

12. V kolónke „EČSPDZP/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu
alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom
pre spotrebnú daň zo zemného plynu alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným čís-
lom uvedeným na prvej strane.

13. V riadku 1 v príslušnom políčku symbolom „x“ vyznačí druh zemného plynu podľa § 28 písm. a)
až d) zákona, za ktorý vypĺňa údaje v príslušnej sekcii.

Kolónku „používaný ako palivo na výrobu tepla/dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu
určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla“ označí v príslušnej sekcii symbolom „x“, ak
zemný plyn použil ako palivo na výrobu tepla/dodal na výrobu stlačeného zemného plynu urče-
ného na použitie ako palivo na výrobu tepla.

Kolónku „dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná lát-
ka“ označí v príslušnej sekcii symbolom „x“, ak zemný plyn dodal na výrobu stlačeného zemného
plynu určeného na použitie ako pohonná látka.

14. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/MWh podľa § 30 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) záko-
na prislúchajúcu predmetu dane (druhu zemného plynu) a účelu použitia zemného plynu vyzna-
čenému v riadku 1.

15. V riadku 3 uvedie celkové množstvo zemného plynu v MWh dodaného podľa zákona vrátane
množstva

� zemného plynu dodaného bez dane, ktoré uvádza v riadku 15,

� zemného plynu spotrebovaného na výrobu stlačeného zemného plynu v MWh,

� zemného plynu spotrebovaného na účely oslobodené od dane.
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Daňový subjekt, ktorý je plynárenským podnikom alebo dodávateľ zemného plynu, a ktorému
vznikla na daňovom území daňová povinnosť spotrebou podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona, toto
množstvo zemného plynu uvádza v riadku 17.

Daňový subjekt, ktorý dodal zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu, a ktorému
vznikla na daňovom území daňová povinnosť dodaním zemného plynu podľa § 33 ods. 1
písm. c) zákona, toto množstvo zemného plynu uvádza v riadku 18.

16. V riadkoch 4 až 11 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktorý je oslobodený od
dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až h) zákona.

17. V riadku 12 uvedie celkové množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktorý je oslobodený od
dane podľa § 31 ods. 1 zákona, a vypočíta ho ako súčet riadkov 4 až 11.

18. V riadku 13 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktorý je oslobodený od dane
podľa § 40 ods. 2 zákona.

19. V riadku 14 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3 oslobodené od dane iné ako
v riadkoch 4 až 11 a 13, len ak niektoré z ustanovení zákona (v obmedzenom časovom období)
umožní takéto oslobodenie od dane.

20. V riadku 15 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktoré bolo dodané bez dane
a množstvo zemného plynu spotrebovaného na výrobu stlačeného zemného plynu v MWh.

21. V riadku 16 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť doda-
ním podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona, a vypočíta ho ako rozdiel riadka 3 a súčtu riadkov 12 až
15.

22. V riadku 17 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť spot-
rebou podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona.

23. V riadku 18 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť doda-
ním zemného plynu podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona.

24. V riadku 19 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa
§ 33 ods. 2 písm. a) zákona, pričom riadok 19 vypĺňa daňový subjekt uvedený v § 34 ods. 2
písm. c) zákona, ktorý neoprávnene odobral zemný plyn.

25. V riadku 20 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa
§ 33 ods. 2 písm. b) zákona, pričom riadok 20 vypĺňa daňový subjekt, uvedený v § 34 ods. 2
písm. d) zákona, ktorý spotreboval zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený
v § 31 zákona.

26. V riadku 21 uvedie celkové množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povin-
nosť podľa § 33 zákona, ktoré vypočíta ako súčet riadkov 16 až 20.

27. V riadku 22 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane podľa
§ 37 zákona.

28. V riadku 23 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého platí
daň alebo uvedie so záporným znamienkom (–) množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého si
uplatňuje vrátenie dane. Množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého platí daň, alebo množstvo
zemného plynu v MWh, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane, vypočíta daňový subjekt ako roz-
diel riadkov 21 a 22.

29. V riadku 24 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo zemného ply-
nu uvedené v riadku 23. Daň zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur vrátane
nahor.
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Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 23 a uvedie ju s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 23 a uvedie ho so záporným znamienkom
(–).

30. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách“ vypĺňa daňový subjekt na posled-
nej vyplnenej druhej strane (Strana 2). V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvede-
ných v jednotlivých sekciách riadku 24, a to na všetkých vyplnených druhých stranách.

Výslednú daň v eurách uvedie s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách uvedie so záporným znamienkom (–).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov vypíše „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie predtým slovo „mínus“.

K tretej strane daňového priznania

Stranu 3 daňového priznania vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 31 až
46. Strana 3 daňového priznania je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvádza
daňový subjekt údaje za jeden druh zemného plynu označeného symbolom „x“ a jeden účel použitia
stlačeného zemného plynu označeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Poučenie k bodom 33 až
44 daňový subjekt použije pri vyplňovaní údajov v obidvoch sekciách tretej strany daňového prizna-
nia, a to podľa vyznačených druhov zemného plynu. Ak počet druhov zemného plynu je vyšší ako po-
čet sekcií na strane 3, vyplní ďalšie tretie strany (Strana 3).

31. V kolónke „Strana 3 � �/� �“ vyplní daňový subjekt príslušné poradové číslo tretej strany z cel-
kového počtu všetkých vyplnených tretích strán, napríklad, ak bude vyplnená jedna tretia strana
(Strana 3), vyplní do políčok údaj 01/01, ak budú vyplnené dve tretie strany (Strana 3) vyplní do
políčok údaj 01/02 a 02/02.

32. V kolónke „EČSPDZP/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu
alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom
pre spotrebnú daň zo zemného plynu alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným čís-
lom uvedeným na prvej strane.

33. V riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ druh zemného plynu podľa § 28 písm. a)
až d) zákona, za ktorý vypĺňa údaje v príslušnej sekcii.

Kolónku „pohonná látka“ označí v príslušnej sekcii symbolom „x“, ak stlačený zemný plyn dodá
ako pohonnú látku alebo ak stlačený zemný plyn použije ako pohonnú látku na vlastné účely.

Kolónku „palivo na výrobu tepla“ označí v príslušnej sekcii symbolom „x“, ak stlačený zemný
plyn dodá ako palivo na výrobu tepla alebo ak stlačený zemný plyn použije ako palivo na výro-
bu tepla na vlastné účely.

34. Ak daňový subjekt v riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ kolónku „pohonná
látka“ vyznačí v riadku 2 symbol „x“ pred slová „písm. a) zákona“ a uvedie sadzbu dane
v eurách/kg podľa § 39a ods. 2 písm. a) prislúchajúcu predmetu dane (druhu zemného plynu)
vyznačenému v riadku 1.

Ak daňový subjekt v riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ kolónku „palivo na vý-
robu tepla“ vyznačí v riadku 2 symbol „x“ pred slová „písm. b) zákona“ a uvedie sadzbu dane
v eurách/kg podľa § 39a ods. 2 písm. b) prislúchajúcu predmetu dane (druhu zemného plynu)
vyznačenému v riadku 1.
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35. V riadku 3 uvedie celkové množstvo stlačeného zemného plynu v kg dodaného podľa zákona
vrátane množstva stlačeného zemného plynu dodaného bez dane, ktoré uvádza v riadku 4.

Daňový subjekt, ktorému vznikla daňová povinnosť spotrebou stlačeného zemného plynu, ako
pohonnej látky podľa § 39a ods. 3 písm. c) zákona, toto množstvo stlačeného zemného plynu
uvádza v riadku 7.

Daňový subjekt, ktorému vznikla daňová povinnosť spotrebou stlačeného zemného plynu, ako
paliva na výrobu tepla podľa § 39a ods. 3 písm. d) zákona, toto množstvo stlačeného zemného
plynu uvádza v riadku 8.

36. V riadku 4 uvedie množstvo stlačeného zemného plynu v kg z riadka 3, ktoré bolo dodané bez
dane.

37. V riadku 5 uvedie množstvo stlačeného zemného plynu v kg použitého ako pohonná látka, z kto-
rého vznikla daňová povinnosť dodaním podľa § 39a ods. 3 písm. a) zákona. Daňový subjekt
vypočíta toto množstvo ako rozdiel riadkov 3 a 4.

38. V riadku 6 uvedie množstvo stlačeného zemného plynu v kg použitého ako palivo na výrobu tep-
la, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním podľa § 39a ods. 3 písm. b) zákona. Daňový
subjekt vypočíta toto množstvo ako rozdiel riadkov 3 a 4.

39. V riadku 7 uvedie daňový subjekt, ktorý spotrebováva stlačený zemný plyn na vlastné účely ako
pohonnú látku, množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla daňová povinnosť
podľa § 39a ods. 3 písm. c) zákona.

40. V riadku 8 uvedie daňový subjekt, ktorý spotrebováva stlačený zemný plyn na vlastné účely ako
palivo na výrobu tepla, množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla daňová po-
vinnosť podľa § 39a ods. 3 písm. d) zákona.

41. V riadku 9 uvedie celkové množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla daňová
povinnosť dodaním alebo spotrebou podľa § 39a ods. 3 zákona, ktoré vypočíta ako súčet riad-
kov 5 až 8.

42. V riadku 10 uvedie množstvo stlačeného zemného plynu kg, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane
podľa § 37 zákona.

43. V riadku 11 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktoré-
ho platí daň, alebo so záporným znamienkom (–) množstvo stlačeného zemného plynu v kg,
z ktorého si uplatňuje vrátenie dane. Množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého platí
daň, alebo množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane, vypo-
číta daňový subjekt ako rozdiel riadkov 9 a 10.

44. V riadku 12 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo stlačeného
zemného plynu uvedené v riadku 11. Daň zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od
0,005 eur vrátane nahor.

Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 11 a uvedie ju s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 11 a uvedie ho so záporným znamienkom
(–).

45. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách“ vypĺňa daňový subjekt na posled-
nej vyplnenej tretej strane (Strana 3). V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvede-
ných v jednotlivých sekciách riadku 12 na všetkých vyplnených tretích stranách.

Výslednú daň v eurách uvedie s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách uvedie so záporným znamienkom (–).
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V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov vypíše „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie predtým slovo „mínus“.

46. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách (súčet druhých a tretích strán)“ vypĺ-
ňa daňový subjekt na poslednej vyplnenej tretej strane (Strana 3). V prvom riadku uvedie sumu,
ktorá je súčtom súm uvedených na všetkých vyplnených druhých a tretích stranách, t. j. podľa bo-
dov 30 a 45 tohto poučenia.

Výslednú daň v eurách uvedie s kladným znamienkom (+).

Výsledné vrátenie dane v eurách uvedie so záporným znamienkom (–).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov vypíše „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie predtým slovo „mínus“.
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/7614/2012-73
k vzniku daňovej povinnosti zo stlačeného zemného plynu určeného na použitie

ako pohonná látka podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe ustanovenia § 160 ods. 2 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v záuj-
me zabezpečenia jednotného postupu pri vzniku daňovej povinnosti zo stlačeného zemného plynu ur-
čeného na použitie ako pohonná látka a použitého ako pohonná látka podľa zákona č. 609/2007
Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 609/2007 Z. z.“) v znení účinnom od 1. januára 2012 vydáva toto metodické
usmernenie:

Podľa § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. je sadzba dane na zemný plyn, ak je doda-
ný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške
1,32 eura/MWh.

Podľa § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z. je sadzba dane na zemný plyn, ak je doda-
ný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka vo výške
9,36 eura/MWh.

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. vzniká daňová povinnosť dňom dodania
zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu a podľa § 33 ods. 1
písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z. vzniká daňová povinnosť dňom spotreby zemného plynu na
daňovom území plynárenským podnikom.

Pre účely zákona č. 609/2007 Z. z. sa rozumie:

– dodaním stlačeného zemného plynu dodanie zemného plynu

– spotrebou stlačeného zemného plynu spotreba zemného plynu.

Vychádzajúc z uvedených ustanovení daňová povinnosť zo stlačeného zemného plynu vzniká
dňom:

– dodania zemného plynu konečnému spotrebiteľovi zemného plynu podľa § 33 ods. 1 písm. a) zá-
kona č. 609/2007 Z. z., ak platiteľ dane dodáva stlačený zemný plyn na použitie ako pohonná
látka alebo palivo konečnému spotrebiteľovi zemného plynu, alebo

– spotreby zemného plynu na daňovom území plynárenským podnikom podľa § 33 ods. 1 písm. b)
zákona č. 609/2007 Z. z.

Vzhľadom na skutočnosť, že základ dane zemného plynu je vyjadrený v MWh a stlačený zemný
plyn sa vyjadruje v kilogramoch, ak sa dodáva na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemné-
ho plynu, resp. spotrebováva na daňovom území plynárenským podnikom alebo dodávateľom zem-
ného plynu, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča na prepočet množstva stlačeného
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zemného plynu použiť hodnotu spaľovacieho tepla 10,55 kWh/m3 (vyhláška Ministerstva hospodár-
stva Slovenskej republiky č. 459/2008 Z. z.) a hustotu zemného plynu 0,70 kg/m3, ktorými sa prepo-
číta základ dane podľa § 29 ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z. na mernú jednotku vyjadrenú v kilo-
gramoch a sadzba dane podľa § 30 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. na eurá/kg.

Toto metodické usmernenie stráca platnosť dňom 31. marca 2012.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Odbor nepriamych daní
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/8690/2012-73
k oslobodeniu od dane z pridanej hodnoty pri poskytnutí služby spočívajúcej

v obhospodarovaní portfólií cenných papierov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zá-
ujme zabezpečenia jednotného uplatňovania § 39 ods. 1 písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) vydáva toto usmernenie:

Podľa § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH sú od dane z pridanej hodnoty oslobodené činnosti týka-
júce sa cenných papierov vrátane sprostredkovania týchto činností; oslobodená od dane nie je správa
cenných papierov a úschova cenných papierov.

Činnosťami týkajúcimi sa cenných papierov podľa cit. ustanovenia je najmä predaj cenných pa-
pierov, obstaranie predaja a kúpy cenných papierov ako aj sprostredkovanie kúpy a predaja cen-
ných papierov.

Zmluvou o riadení portfólia cenných papierov sa poskytovateľ služby (obhospodarovateľ) zavä-
zuje hospodáriť s portfóliom cenných papierov klienta spravidla na základe voľného rozhodovania
obhospodarovateľa a klient sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Pri tomto type zmlúv ide najmä o vyko-
návanie činností, ktoré vedú ku vzniku, zmene alebo zániku práv spojených s cennými papiermi. Záro-
veň však na základe takýchto zmlúv obhospodarovateľ, ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vykonáva
aj činnosti úschovy a správy cenných papierov, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostli-
vosť o portfólio cenných papierov klienta.

V súvislosti s uvedenou službou a v nadväznosti na informáciu Daňového riaditeľstva SR vydanú
v októbri 2008 k uplatneniu dane z pridanej hodnoty pri zdaniteľných obchodoch, ktoré predstavujú
jedno zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení, v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, Mi-
nisterstvo financií SR službu riadenia portfólia cenných papierov považuje za jednu zloženú službu
oslobodenú od dane z pridanej hodnoty pri splnení nasledujúcich kritérií :

– hlavným cieľom služby riadenia portfólia cenných papierov je činnosť spočívajúca v obstaraní ob-
chodov s cennými papiermi pre zákazníka

– služba úschovy a správy cenných papierov je vedľajšou službou, ktorá má pre zákazníka zabez-
pečiť efektívnejšie hospodárenie s portfóliom cenných papierov ako celkom.

Ak sú splnené uvedené kritériá, t. j. obstaranie kúpy a predaja cenných papierov predstavuje hlav-
nú činnosť a úschova a správa cenných papierov je vo vzťahu k tejto činnosti vedľajšou službou, uplat-
ní sa oslobodenie od dane podľa § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH na službu riadenia portfólia cen-
ných papierov ako celok.

Skutočnosť, že služba obstarania kúpy a predaja cenných papierov je hlavnou činnosťou, t. j. pre-
vládajúcou vo vzťahu k úschove a správe cenných papierov, sa môže posúdiť napr. na základe do-
hodnutej odplaty za riadenie portfólia cenných papierov. Obstaranie kúpy a predaja cenných papie-
rov sa považuje za hlavnú činnosť, ak podstatná časť z celkovej odplaty za službu riadenia portfólia
cenných papierov predstavuje odmenu za činnosť obstarania kúpy a predaja cenných papierov, kto-
rá je v zmysle § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH oslobodená od dane z pridanej hodnoty.
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Ak v otázke uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri službe riadenia portfólia cen-
ných papierov, bude poskytnutý iný výklad Súdneho dvora EÚ1), dňom vyhlásenia rozsudku Súdneho
dvora EÚ stráca toto usmernenie záväznosť.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

148 2/2012FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: JUDr. Alena Zuziková, tel.: 02/59 58 34 89
Odbor nepriamych daní

1) O otázke zdaňovania služby riadenia portfólia má rozhodnúť Súdny dvor EÚ v prípade C-44/11 (Deutsche Bank).
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Metodický pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. januára 2012
č. MF/8924/2012-312

pre obce na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej
správy podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydáva
pre obce tento metodický pokyn:

1. Predloženie údajov o vzájomných vzťahoch medzi subjektmi súhrnného celku
pre zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2011

Každá obec podľa § 22a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pred-
pisov je poskytovateľom údajov pre zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. Údaje pre
zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy sa za organizácie zaradené do konsolidované-
ho celku obce, ktorá zostavuje v príslušnom roku konsolidovanú účtovnú závierku, predložia v rozsahu
zverejnenej štruktúry údajov Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Na obce, ktoré nezostavujú
konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22a ods. 1 zákona o účtovníctve v príslušnom roku, sa tento
pokyn vzťahuje v rozsahu poskytnutia údajov za obec.

Každá organizácia zaradená v konsolidovanom celku obce (ak obec zostavuje konsolidovanú
účtovnú závierku) a obec, ktorá nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, vyplnia formulár vzá-
jomných vzťahov a predložia ho Ministerstvu financií SR v štruktúre stanovenej metodickým pokynom
Ministerstva financií SR č. MF/21216/2011-312 z 27. júla 2011 (zverejnené vo Finančnom spravo-
dajcovi č. 8/2011).

Organizácie pri vykazovaní vzájomných vzťahov uvádzajú subjekty súhrnného celku na základe zo-
znamu organizácií, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií SR (www.finance.gov.sk)
v sekcii Štátne výkazníctvo/Projekt zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva/Metodic-
ká podpora jednotného účtovníctva štátu/Metodický pokyn k štruktúre údajov z účtovníctva účtovnej
jednotky... . Medzi vzájomnými vzťahmi sa neuvádzajú tie vzťahy, ktoré boli predmetom konsolidácie
v rámci konsolidovaného celku príslušnej obce.

2. Termíny na predloženie formulára vzájomných vzťahov

Obce a organizácie zaradené do konsolidovaného celku obce predložia formulár vzájomných
vzťahov za rok 2011 príslušnému metodikovi obcí na daňovom úrade do 25. marca 2012. Po kontro-
le údajov v informačnom systéme Jednotného účtovníctva štátu predložia obce a organizácie zarade-
né do konsolidovaného celku obce opravený formulár vzájomných vzťahov do 25. apríla 2012.

3. Organizácia procesu konsolidácie vo verejnej správe

Subjekty zaradené do súhrnného celku sa pri konsolidácii riadia metodickými usmerneniami a po-
kynmi Ministerstva financií Slovenskej republiky ako zostavovateľa súhrnnej účtovnej závierky verejnej
správy. Ministerstvo financií SR poskytne informácie o vykazovaní vzájomných vzťahov, zozname or-
ganizácií zaradených do súhrnného celku zverejnením na webovom sídle ministerstva financií a vo Fi-
nančnom spravodajcovi.
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4. Platnosť pokynu

Podľa tohto metodického pokynu sa postupuje pri zostavovaní súhrnnej účtovnej závierky verejnej
správy za rok 2011. Týmto pokynom sa zároveň zrušuje metodický pokyn Ministerstva financií Slo-
venskej republiky zo dňa 11. marca 2011 č. MF/12322/2011-312 zverejnený vo Finančnom spra-
vodajcovi č. 3/2011.

Ing. Katarína Kaszasová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva
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Referent: Ing. Peter Ivánek, tel.: 02/59 58 32 22
Ing. Ladislav Zakhar, PhD. tel.: 02/59 58 32 22
Ing. Miriam Majorová, PhD. tel.: 02/59 58 32 21
Odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu
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o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu
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Banskobystrický samosprávny kraj

Číslo spisu:4866/2012/ODDU-002 V Banskej Bystrici 25. 1. 2012
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

Cenový výmer č. 2/2012
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o ce-

nách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie
cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny
tovaru pre:

Obec Polomka
Obecný úrad
Osloboditeľov 12
976 66 Polomka
IČO: 00313726

Klasifikácia produkcie:

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty
pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia – deň bez DPH 11,07 €

Uvedená maximálna cena je konečná.

Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ing. Vladimír Maňka, v. r.
predseda BBSK
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Poznámky:
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Finančný spravodajca · Vydavateľ: Ministerstvo financií Slovenskej repub-
liky · Redakcia: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, telefón 02/59 58 22 09,
web: www.finance.gov.sk · Administrácia, distribúcia a objednávky: Poradca
podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, telefón:
041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk, web: www.epi.sk
· Reklamácie vybavuje administrácia na telefónnom čísle 041/70 53 222
· Predajňa Finančného spravodajcu: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, telefón:
02/43 42 68 15 · Ďalší predaj zabezpečujú: SÚVAHA, spol. s r. o., Záhradnická
95, 820 05 Bratislava · ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava · DAMI, Egrešo-
va 2, 812 07 Bratislava · Ing. PIŠTEK - FREDDIE, Borská 1, 841 04 Bratislava · Jana
Sádecká – Živnostník, Námestie Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča · Kníhku-
pectvo Amicus, Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda · Kníhkupectvo MB, Štefáni-
kova 870, 020 01 Púchov · Ekonomická kancelária - Vladimír Chlebec, Štefánikova
51, 949 01 Nitra · ŠEVT-Kniha, Daniel Smatana, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra
· Kníhkupectvo DUMA, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica · MODUL s. r. o. Dom
knihy, Braneckého 7, 913 01 Trenčín · MODUL s. r. o. Dom knihy, Mierové námestie
31, 913 01 Trenčín · Tomusová Zlatica - „A JE TO!”, Križovatka, 969 01 Banská
Štiavnica · Kníhkupectvo - Mária Frgolcová, ČSA 7, 977 01 Brezno · Kníhkupectvo
MARSAB, Hlavná 29, 040 01 Košice · Kníhkupectvo MARSAB, Hlavná 41 080 01
Prešov · Journal - Sýkora Jozef, Ružová 50, 040 11 Košice · LUMA - PRESS, 26. no-
vembra, 066 01 Humenné.

Informácia odberateľom:

Finančného spravodajcu obdrží odberateľ do 10 dní odo dňa pripísania platby na
účet distribútora. Finančný spravodajca vychádza podľa potreby. Cena Finančného
spravodajcu sa vyberá formou preddavkov vo výške určenej distribútorom. V cene nie
je zahrnuté poštovné. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla
ročníka na základe skutočného počtu a rozsahu všetkých čísiel Finančného spravodaj-
cu. Pri kontakte s administráciou vždy uvádzajte číslo zákazníka. Distribútor sa zavä-
zuje odpovedať na reklamácie do 10 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie
týkajúce sa nedodania niektorého čísla Finančného spravodajcu treba uplatniť do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúceho čísla Finančného spravodajcu.
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