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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/17449/2012-72
o zvýšení sumy daňového bonusu v nadväznosti na opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z.
o úprave súm životného minima povinnými osobami
Ministerstvo financií Slovenskej republiky pri zvýšení sumy daňového bonusu v nadväznosti na
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima, oznamuje:
Podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako
suma životného minima.
Na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu za sledované obdobie vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky boli opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla
2012 zvýšené sumy životného minima.
1. Podľa koeficientu úpravy súm životného minima sa mesačná suma daňového bonusu s účinnosťou
od 1. júla 2012 zvyšuje zo sumy 20,51 € na sumu 21,03 €.
2. Daňový bonus na jednotlivé mesiace roka 2012 sa vypočíta takto:
6 x 20,51 € = 123,06 €
6 x 21,03 € = 126,18 €

1. polrok 2012
2. polrok 2012

249,24 €
3. Pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a pri priznávaní daňového bonusu na konci roka 2012
sa daňový bonus priznáva mesačne vo výške ustanovenej v príslušných mesiacoch (napr. ak sa
daňový bonus uplatňuje za mesiac máj 2012 – prizná sa 20,51 € na jedno vyživované dieťa, ak
sa uplatňuje za mesiac júl 2012 – prizná sa 21,03 € na jedno vyživované dieťa).
4. Mesačná suma daňového bonusu vo výške 21,03 € zostáva v platnosti až do ďalšej úpravy sumy
životného minima.
5. Celková ročná suma daňového bonusu sa zo sumy 243,18 € platnej na rok 2011 zvyšuje na
sumu 249,24 € na rok 2012.
Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel. 02/5958 3475
Odbor priamych daní
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Dodatok č. 1
k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 20151)
v prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“
Číslo: MF/18617/2012-411

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia správneho sledovania údajov
v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 v prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ takto:
1) v štátnom rozpočte
sa menia názvy kódov zdrojov
11M

3. programové obdobie

11M1

3. programové obdobie (prostriedky EÚ)

11M2

3. programové obdobie – spolufinancovanie zo ŠR

13M

3. programové obdobie – zdroje z predchádzajúcich rokov

13M1

3. programové obdobie (prostriedky EÚ)

13M2

3. programové obdobie – spolufinancovanie zo ŠR

a vypúšťajú sa kódy zdrojov
11F

Výskumný fond pre uhlie a oceľ

11F1

Výskumný fond pre uhlie a oceľ (prostriedky EÚ)

11F2

Výskumný fond pre uhlie a oceľ – spolufinancovanie zo ŠR

13F

Výskumný fond pre uhlie a oceľ – zdroje z predchádzajúcich rokov

13F1

Výskumný fond pre uhlie a oceľ (prostriedky EÚ)

13F2

Výskumný fond pre uhlie a oceľ – spolufinancovanie zo ŠR

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
1)

Finančný spravodajca 4/2012

Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/ 5958 2344
Odbor rozpočtu a verejnej správy
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu
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Košický samosprávny kraj
Číslo spisu: 2846/2012-RU13/16406
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

V Košiciach 21. 6. 2012

Cenový výmer č. 8/2012
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Ladislav Kuzma
Mokrance 427
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 14381508
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop pre jednomiestnu betónovú hrobku

50 €

2. Výkop pre dvojmiestnu betónovú hrobku

75 €

3. Výkop pre trojmiestnu betónovú hrobku

90 €

4. Výkop pre jednomiestnu betónovú hrobku – detskú

20 €

5. Výkop pre jednomiestny hlinený hrob

50 €

6. Výkop pre dvojmiestny hlinený hrob

75 €

7. Výkop pre jednomiestny hlinený hrob – detský

20 €

Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Podnikateľský subjekt nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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