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TABUĽKA  ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:

SMERNICA RADY 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 
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Èlánok
(È, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Èíslo
predpisu
Èlánok (È, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Èl. 8 ods.3
3. Do 31. decembra 2013 špecifická spotrebná daň z cigariet nesmie byť menej ako 5 % a viac ako 76,5 % z výšky celkového daňového zaťaženia, ktoré je výsledkom súčtu: 
a) špecifickej spotrebnej dane z cigariet; 
b) percentuálnej èasti spotrebnej dane z cigariet a dane z pridanej hodnoty (DPH) z váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet.
N

§ 6 
ods. 2




Sadzba dane z cigariet s výnimkou pod¾a odseku 3 sa ustanovuje takto:
opis   tovaru            kombinovaná   sadzba   dane

                      špecifická èas�   percentuálna èas�

cigarety 59,50eura/1000 kusov    23 % z ceny
                                                                                   
                                                          cigariet.

Ú

Èl. 8 ods.6
6. S výhradou odsekov 3, 4 a 5 tohto èlánku a èlánku 7 ods. 1 druhého pododseku môžu èlenské štáty stanovi� minimálnu spotrebnú daò z cigariet.
D

§ 6
ods. 3
Minimálna sadzba dane z cigariet je 91 eur/1 000 kusov.

Ú

Èl 10 ods.1
1. Celková spotrebná daň (špecifická časť dane z cigariet a percentuálna časť dane z cigariet okrem DPH) z cigariet predstavuje aspoň 57 % váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 64 EUR na 1 000 cigariet. 
Èlenské štáty, ktoré na základe váženej priemernej maloobchodnej ceny uplatòujú spotrebnú daò vo výške minimálne 101 EUR na 1 000 cigariet, však nemusia spåòa� požiadavku 57 % uvedenú v prvom odseku.
N

§ 6 
ods. 2







ods. 3

Sadzba dane z cigariet s výnimkou pod¾a odseku 3 sa ustanovuje takto:
opis   tovaru              kombinovaná   sadzba   dane

                 špecifická   èas�        percentuálna   èas�

cigarety    59,50eura/1000   kusov     23 % z   ceny
                                                                               
                                                                  cigariet.

Minimálna sadzba dane z cigariet je 91 eur/1 000 kusov.
Ú

Èl. 14 ods.1 










ods.2 1. odsek
1. Členské štáty uplatnia spotrebnú daň, ktorá môže byť: 
a) buď percentuálna spotrebná daň vypočítaná na základe maximálnej maloobchodnej ceny každého produktu voľne určenej výrobcami sídliacimi v Únii a dovozcami z tretích krajín v súlade s článkom 15, alebo 
b) špecifická spotrebná daň vyjadrená ako určitá suma dane na kilogram alebo v prípade cigár a cigariek na počet kusov, alebo 
c) zmiešaná spotrebná daň kombinujúca proporcionálnu a špecifickú spotrebnú daň. 
V prípadoch proporcionálnej alebo zmiešanej spotrebnej dane môžu členské štáty stanoviť minimálnu výšku spotrebnej dane. 
2. Celková spotrebná daò (percentuálna spotrebná daò a/alebo špecifická spotrebná daò okrem DPH) vyjadrená ako percento, ako èiastka na kilogram alebo na daný poèet kusov sa musí rovna� prinajmenšom sadzbám alebo minimálnej výške stanovenej pre:
a) cigary alebo cigarky: 5 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 12 EUR na 1 000 kusov alebo na jeden kilogram; 
b) jemne rezaný tabak určený na vlastnoručné zhotovenie cigariet: 40 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo 40 EUR na jeden kilogram; 
c) iný tabak na fajèenie: 20 % maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní alebo 22 EUR na jeden kilogram.
N

§ 6 
ods. 1
Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet sa ustanovuje takto:
         opis tovaru
sadzba dane

     cigary, cigarky
77,37 eura/1 000 kusov

          tabak
71,11  eura/kg.


Ú



LEGENDA:
V ståpci (1):
È – èlánok
O – odsek
V – veta
P – èíslo (písmeno)

V ståpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnos�ou vo¾by
D – transpozícia pod¾a úvahy (dobrovo¾ná)
n.a. – transpozícia sa neuskutoèòuje
V ståpci (5):
È – èlánok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (èíslo)
V ståpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpeèenou inštitucionálnou  infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
È – èiastoèná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani èiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovate¾nos� (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebra�)


