

Doložka vybraných vplyvov


A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

 Pozitívne 
 Žiadne 
 Negatívne 
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x


2. Vplyvy na podnikateľské prostredie 


x
3. Sociálne vplyvy


x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,


x
– sociálnu exklúziu,



– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť



4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x



A.3. Poznámky

bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné


















Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy 
(ESA 95)
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v mil. eur)

2013
2014
2015
2016
Príjmy verejnej správy celkom




v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
8,147
8,514
8,871
9,217
z toho:




- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0   
v tom: za každý subjekt verejnej správy/program zvlášť
0
0
0
0
z toho: 




- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť 
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR 
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy/program zvlášť
0
0
0
0

2.2. Financovanie návrhu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nemá vplyv na financovanie verejnej správy, z toho dôvodu sa tabuľka – financovanie návrhu (tabuľka č. 2) nepredkladá.


2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Návrh zákona:
	posúva sa zvýšenie sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a to z marca 2013 na október 2012,
	mierne sa zvyšuje sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov.


2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:

 x    zmena sadzby
       zmena v nároku
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
       kombinovaný návrh
 x    iné 

Zvyšuje sa sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov nasledovne:
	zvýšenie špecifickej časti spotrebnej dane z cigariet z 58 eur/1000 kusov na 59,50 eura/1000 kusov (čo predstavuje zvýšenie o 2,59%) a zvýšenie minimálnej sadzby dane z cigariet z 88,50 eura na 91 eur/1000 kusov (čo predstavuje zvýšenie o 2,82%),

zvýšenie sadzby spotrebnej dane z cigár a cigariek zo 75,56 eura/1000 kusov na 77,37 eura/1000 kusov (čo predstavuje zvýšenie o 2,4%),
zvýšenie sadzby spotrebnej dane na tabak zo 69,44 eura/kg na 71,11 eura/kg (čo predstavuje zvýšene o 2,4%).

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Návrh zákona nemá vplyv na objem aktivít, z toho dôvodu sa tabuľka č. 3 – objem aktivít nepredkladá.

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie


Tabuľka č. 4 
Príjmy (ESA 95, v mil. eur)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka

2013
2014
2015
2016

Daňové príjmy (132001)1
8,147
8,514
8,871
9,217
 
Nedaňové príjmy (200)1




 
Granty a transfery (300)1




 
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
 
 
 
 
 
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
 
 
 
 
 
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
8,147
8,514
8,871
9,217
 
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie


Návrh zákona nemá vplyv na výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy, z toho dôvodu sa tabuľka vplyvu na rozpočet verejnej správy - výdavková časť (tabuľka č. 5) nepredkladá.

Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť vo verejnej správe, z toho dôvodu sa tabuľka vplyvov na zamestnanosť (tabuľka č. 6) nepredkladá
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Sociálne vplyvy – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť


Sociálne vplyvy predkladaného materiálu – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.  

Predpokladá sa, že navrhované zvýšenie sadzby dane na tabakové výrobky bude mať priamo negatívny vplyv na domácnosti fajčiarov, a to zvýšením ceny za krabičku cigariet o zhruba  0,10 eura (vrátane DPH).



Kvantifikujte: 


HICP v %:

2012: 0, 01
2013: 0, 03
2014 - 2016: 0

	Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa


	Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností

Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom



4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.

Bez vplyvu.
 

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.


Bez vplyvu.
 
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú  vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?



Bez vplyvu. 







Vplyvy na podnikateľské prostredie


Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet? 
Návrhom budú ovplyvnené všetky osoby registrované alebo evidované colným úradom, ktoré uvádzajú tabakové výrobky do daňového voľného obehu ako aj osoby, ktoré tabakové výrobky predávajú alebo ponúkajú na predaj konečnému spotrebiteľovi.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Posun zvýšenia sadzby spotrebnej dane z marca 2013 na október 2012 môže mať vplyv na plánovanie hospodárenia dotknutých spoločností, najmä čo sa týka zvýšených nákladov v súvislosti s obmedzením dopredaja cigariet už v tomto roku.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Posun zvýšenia sadzby spotrebnej dane z marca 2013 na október 2012 môže mať vplyv na plánovanie hospodárenia dotknutých spoločností, najmä čo sa týka zvýšených nákladov v súvislosti s obmedzením dopredaja cigariet už v tomto roku.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu ?)

Bez vplyvu.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko-ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Nepredpokladajú sa žiadne spoločensko-ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií.




