Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kováčová č. 80/2012
o dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie
prístroje
Obecné zastupiteľstvo Obce Kováčová vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa
uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) Obec Kováčová
a) ustanovuje daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje,
b) určuje sadzbu dane, spôsob vyberania dane, daňovú povinnosť daňovníka,
c) oslobodenie od dane

PRVÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§2
Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 50 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 200 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové
výrobky alebo alkoholické nápoje,
c) 83 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 365 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
§3
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladnice obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce.
§ 3a
Spôsob označenia platby dane
1) Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným
prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:
a)
číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b)
číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému
subjektu obcou,
c)
variabilným symbolom,
d)
špecifickým symbolom,
e)
sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
f)
informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
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2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu
daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo
daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
3) Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je 2025412/0200.
4) Pri platbe dane:
a)
sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia
správcu dane, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b)
bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje daň rozhodnutím), sa uvádza (vo
variabilnom symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej osobe
podnikateľ a pri právnickej osobe.
5) Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:
1.
prvé dve čísla označujú druh dane: 05 - daň za predajné automaty,
2.
ďalšie štyri čísla označujú daňové obdobie, t. j. kalendárny rok, za ktorý sa platí
daň.
§4
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie.
2) Daň sa vyrubuje rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3) Správca dane nevyrubuje a nevyberá daň nižšiu ako 1,66 eura v úhrne (daň s nehnuteľností, daň
za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje).
§5
Daňová povinnosť
1) Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania.
2) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte
prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný
očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu do 30 dní
od vzniku
daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí
obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
f) obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
g) miesto umiestnenia predajného automatu.

3) Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad
obce v lehote stanovenej vo výzve. Daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu,
ktoré identifikujú predajný automat.
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§6
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené predajné automaty uvedené v § 2 pís. a) a c) tohto nariadenia ak sú
umiestnené v školských a zdravotníckych zariadeniach.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§7
Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 664 eur za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 332 eur za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
c) 100 eur za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
d) 100 eur za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
e) 66 eur za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
f) 166 eur za jeden elektronický prístroj na iný účel ako na počítačové hry a kalendárny rok,
g) 100 eur za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až f)
a kalendárny rok.
§8
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladnice obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce.
§ 8a
Spôsob označenia platby dane
1) Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným
prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:
a)
číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b)
číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému
subjektu obcou,
c)
variabilným symbolom,
d)
špecifickým symbolom,
e)
sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
f)
informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
2)
Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem
čísla účtu daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo
obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
3) Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je 2025412/0200.
4) Pri platbe dane:
a)
sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia
správcu dane, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo

b)

bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje daň rozhodnutím), sa uvádza (vo
variabilnom symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej osobe
podnikateľ a pri právnickej osobe.
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5) Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:
1.
prvé dve čísla označujú druh dane: 06 - daň za nevýherné hracie prístroje,
2.
ďalšie štyri čísla označujú daňové obdobie, t. j. kalendárny rok, za ktorý sa platí
daň.
§9
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
2) Daň sa vyrubuje rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3) Správca dane nevyrubuje a nevyberá daň nižšiu ako 1,66 eura v úhrne (daň s nehnuteľností, daň
za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje).
§ 10
Daňová povinnosť
1) Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania.
2) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník
povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie.
Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
3) Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný
úrad obce v lehote stanovenej vo výzve. Daňovník je povinný predložiť
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
§ 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
1)
2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 80/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Kováčová na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č.100/2012.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013. Týmto dňom
stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 45/2004.

V Kováčovej, dňa 13.12.2012
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.12.2012
Zvesené z úradnej tabule dňa ..................
..............................................
Slavomír Brachna
starosta obce
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