
Obchodník s vybraným minerálnym olejom 

 

Dĺžka školenia, termín a miesto konania školenia: 8 hodín 

Bratislava, AFS Trnavská cesta 100 (veľká zasadačka, budova Omnipolis) - 10.10.2019 

 

Školenie začína o 9:00 hod.  

Cena za školenie: 40,- € / osoba 

Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia (t. j. do 03.10.2019). 

Ubytovanie, strava a parkovanie nie sú zabezpečené.  

Maximálny počet účastníkov školenia: 30  

Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR 

Cieľová skupina:  

Daňové subjekty, budúci obchodníci s vybraným minerálnym olejom, obchodníci s vybraným minerálnym 

olejom ako aj iné osoby, ktoré plánujú obchodovať alebo už obchodujú s vybraným minerálnym olejom a ďalšie 

osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike. 

Hlavný cieľ školenia:  

Poskytnúť účastníkom školenia komplexný prehľad a orientáciu v oblasti obchodovania s vybraným 

minerálnym olejom počnúc registráciou, vydaním povolenia ako aj práva a povinnosti držiteľa povolenia a v 

neposlednom rade odňatie a zánik povolenia, predaj vybraného minerálneho oleja po zániku povolenia. 

Podrobný popis školenia a obsahová náplň: 

Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.  

Obsahom školenia sú nasledujúce témy: 

Základné pojmy a legislatíva; 
 

Vymedzenie predmetu dane, základu dane, sadzby dane, správcu dane a miestnej príslušnosti, daňový 
dozor a daňová kontrola, správne delikty a priestupky; 

 
Povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (vydanie, odňatie a zánik povolenia, predaj 
VMO po zániku povolenia, práva a povinnosti držiteľa povolenia ako sú oznamovacia povinnosť, predaj, 
nákup, dodanie a príjem VMO, preukazovanie spôsobu nadobudnutia, vedenie evidencie, výnimky 
a pod.); 

 
Odberný poukaz (vydanie, používanie, odňatie, vyradenie z evidencie, nakladanie s daňovo zvýhodneným 
minerálnym olejom a pod.); 

 
Príklady z praxe, riešenia prípadov, otázky a odpovede. 

Lektorské obsadenie: 

Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe. 

Prihlásenie na školenie: 

- vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk  

(https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia) 

- prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na vyplnenie 

a spätné zaslanie na e-mailovú adresu: 

vzdelavanie@financnasprava.sk 
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