
 

 

VIII. časť 

Finančná správa a obchodná činnosť 
 

 

 

Položka 140  

 

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 

3.výherné prístroje, za každý výherný prístroj .............................................................1493,50 € 

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri 

všetkých hazardných hrách ...............................................................................................33 € 

 

Položka 142 

 

a) Vydanie  osvedčenia  o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie.......6,50 €                     

b) Za   zmenu   priezviska    alebo   trvalého   pobytu v osvedčení   o  zápise   samostatne 

hospodáriaceho roľníka.......................................................................................................1,50 € 

 

Položka 143 

 

a) Vydanie rozhodnutia daňovým  orgánom, colným orgánom alebo  obcou v  daňovom 

konaní  na základe  žiadosti daňového  subjektu  podľa  § 4,  § 13,  § 38 ods. 6, § 59   a  § 64   

zákona  Slovenskej   národnej  rady č. 511/1992   Zb. o správe daní a poplatkov a o  zmenách 

v  sústave územných  finančných orgánov v znení neskorších predpisov ........................9,50 € 

b) Vydanie  potvrdenia daňovým  orgánom, colným orgánom podľa osobitných predpisov 4)                           

............................................................................................................................................3 € 

c) Doplnenie  údajov  na  predtlačenom  tlačive,  ktoré predloží žiadateľ.........................1,50 €  

 

Oslobodenie 

1. Od  poplatku  podľa   tejto  položky  je  oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní 

podmienok na uznanie nezdaniteľných  častí  základu   dane  pri  príjmoch fyzických  osôb  

zo  závislej  činnosti  a funkčných požitkov vydávané daňovými  úradmi podľa § 43 ods. 1 

písm. g)   zákona   č. 366/1999   Z. z.   o daniach z príjmov.  Oslobodené  je   aj  vydanie  

potvrdenia 

o daňovej    rezidencii    a    vydanie   potvrdenia o zaplatení dane  na území Slovenskej  

republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je 

Slovenská republika viazaná. 

2. Od  poplatku  podľa   tejto  položky  je  oslobodené potvrdenie  o registrácii  podľa výnosu 

Ministerstva financií    Slovenskej    republiky   č. 63/161/1995 o náležitostiach  žiadosti  o  

vydanie  povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu. 

 

Poznámka 

Poplatok podľa položky 143  písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely 

prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. 

------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon Slovenskej  národnej rady č.  511/1992 Zb. o správe  daní  a poplatkov a  o zmenách v 

sústave  územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 

 


