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USMERNENIE
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
z 13. októbra 2010 č. 1472/2010-100
o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 2
písm. b) v spojení s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z.

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vydáva toto
usmernenie:

1

Článok 1

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

Podmienky pre úhradu dane

(1)Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“)
možno z rozpočtovej kapitoly ministerstva uhradiť
obci, ktorá je príjemcom1) podpory z Programu
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013
v rámci opatrení

Daň nemožno uhradiť obci, ak

(2)Daň podľa odseku 1 možno uhradiť obci,
s ktorou má Pôdohospodárska platobná agentúra2) (ďalej len „platobná agentúra“) uzavretú
zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku3) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013.

a) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom,
b) je proti nej vedené exekučné konanie,6)
c) porušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania podľa osobitného predpisu,7)
d) Sociálna poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa
eviduje voči nej nedoplatky poistného na sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti,
e) sa jej na úhradu dane poskytla dotácia z iných
verejných prostriedkov alebo z prostriedkov
Európskej únie,
f) si môže uplatniť odpočítanie dane,
g) je nad ňou zavedená nútená správa podľa osobitného predpisu.8)

Článok 2

Článok 4

Stanovenie výpočtu úhrady dane

Žiadosti o úhradu dane

(1)Daň možno uhradiť najviac do výšky zodpovedajúcej 14 % sadzby dane, ktorú obec preukázateľne uhradila spolu s oprávnenými výdavkami.4)

(1)Daň možno uhradiť na základe žiadosti,
ktorej vzor je uvedený v prílohe.

(2)Výška úhrady dane sa vypočíta na základe
schválených oprávnených výdavkov, ktoré predložila obec platobnej agentúre v žiadosti o platbu
prislúchajúcu k projektu5) financovaného z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 –
2013.

a) potvrdenie miestne príslušného správcu dane,
nie staršie ako tri mesiace, že obec nemá daňový
nedoplatok,
b) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie
staršie ako tri mesiace, že obec neporušila
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,7)

a) základné služby pre hospodárstvo a obyvateľstvo vidieka,
b) obnova a rozvoj dedín,
c) implementácia integrovaných stratégií rozvoja
územia.

1)

2)

3)

4)
5)

2

Čl. 2 písm. h) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005) v platnom
znení.
§ 1 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka.
§ 38 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov.
Čl. 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
§ 2 písm. a) zákona č. 528/2008 Z. z.

(2)Prílohou žiadosti o úhradu dane je

6)

7)

8)

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/
1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§ 19 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

c) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej
zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že voči obci neeviduje nedoplatky na
poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch
na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti, alebo potvrdenie, že veriteľ súhlasil s úhradami poistného formou splátkového kalendára.
d) doklad o zriadení účtu obce v banke alebo
pobočke zahraničnej banky, nie starší ako tri
mesiace, na ktorý sa má úhrada dane poukázať.
Článok 5

financovania projektu zo strany platobnej agentúry.
(2)Výzva a zoznam ukončených projektov
podľa odseku 1, žiadosti o úhradu dane a zoznam
obcí, ktorým bola daň uhradená sa zverejňujú na
webovom sídle platobnej agentúry.
Článok 6
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 18. októbra 2010.

Predkladanie žiadostí
(1)Žiadosti o úhradu dane sa predkladajú
platobnej agentúre na základe výzvy po ukončení

Zsolt Simon, v. r.
minister
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Príloha k usmerneniu č. 1472/2010-100
Registrácia na Ú PPA:

Adresa Ústredia PPA:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 BRATISLAVA

ŽIADOSŤ O ÚHRADU DANE
Z PRIDANEJ HODNOTY

1 Identifikácia žiadateľa
Názov:
IČO:
Adresa:
(ulica, obec)
Kontaktná osoba:
Číslo telefónu:

PSČ:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

2 Identifikácia projektu financovaného z PRV SR 2007 - 2013
Názov projektu:
Kód projektu:
Číslo zmluvy:

3 Identifikácia bankového účtu podľa článku 4 ods. 2 písm. d) usmernenia
Názov banky:
Predčíslie účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:

4 Čestné vyhlásenie
Ako príjemca čestne vyhlasujem, že:
1. mám vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
2. nie je voči mne vedené exekučné konanie
3. mi na úhradu dane z pridanej hodnoty nebola poskytnutá iná dotácia z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov Európskej únie
4. si neuplatňujem odpočítanie dane na príslušnom daňovom úrade
5. nie je nado mnou zavedená nútená správa.
Vyhlasujem, že originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe príjemcu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na
konzultovanie pre účely kontroly.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem súhlas Pôdohospodárskej platobnej agentúre so spracovaním a
zverejňovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia transparentnosti prideľovania prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu.
Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že dotácia nebude vyplatená, bude
upravená, alebo Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií v prípade uvedenia nepravdivých, alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne
informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Meno a priezvisko, titul (štatutárneho zástupcu):
Podpis príjemcu (štatutárneho zástupcu):

Miesto:
Dátum:

Úradné osvedčenie podpisu príjemcu:

5 Zoznam príloh podľa článku 4 ods. 2 usmernenia
P. č. Názov prílohy
1.
2.
3.
4.
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