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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 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS  
Smernica EÚ
SMERNICA Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS  
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. 11 
Okrem prípadov uvedených v článku 33 ods. 6, článku 36 ods. 5
a článku 38 ods. 3, ako aj prípadov ustanovených v smerniciach uvedených
v článku 1 môžu v situáciách určených členským štátom a v
súlade s podmienkami, ktoré členský štát stanoví na účely zamedzenia
všetkým možnostiam daňových únikov alebo zneužitia dane, spotrebnú
daň z tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa uviedol do daňového
voľného obehu, dotknutej osobe na jej žiadosť vrátiť alebo odpustiť
príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa tento tovar uviedol do
daňového voľného obehu.
Takéto vrátenie alebo odpustenie spotrebnej dane nesmie mať za
následok iné oslobodenia od spotrebnej dane, než sú oslobodenia stanovené
v článku 12 alebo oslobodenia stanovené jednou zo smerníc
uvedených v článku 1.
N

§ 14 ods.1
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť
	prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky zdanené podľa tohto zákona a sú vrátené z dôvodu ich zničenia alebo znehodnotenia; prevádzkovateľ daňového skladu k daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok,
	oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi tabakových výrobkov, ak majú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené alebo zničené pod dozorom colného úradu; k daňovému priznaniu oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov priloží úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských balení cigariet.
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Čl. 39 ods.1 a 2
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 1, môžu členské štáty
vyžadovať, aby tovar podliehajúci spotrebnej dani niesol daňové označenia
alebo vnútroštátne identifikačné značky používané na daňové
účely v čase, keď je uvedený do voľného daňového obehu na ich
území, alebo v prípadoch stanovených v článku 33 ods. 1 prvom pododseku
a článku 36 ods. 1, keď vstúpi na ich územie.
2. Každý členský štát, ktorý vyžaduje používanie daňových označení
alebo vnútroštátnych identifikačných značiek stanovených v odseku 1,
je povinný sprístupniť ich oprávneným prevádzkovateľom daňových
skladov v ostatných členských štátoch. Každý členský štát však môže
stanoviť, aby sa tieto označenia alebo značky sprístupnili daňovému
splnomocnencovi oprávnenému príslušnými orgánmi daného členského
štátu.
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ods.5
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, ktorá spĺňa náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo, ktorým je jedinečné poradové číslo vytvorené z alfanumerických znakov neopakovateľných najmenej po dobu piatich rokov. Zloženie identifikačného čísla určí finančné riaditeľstvo.
Tabakové výrobky možno do daňového voľného obehu uviesť len ak sú označené kontrolnou známkou, ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak. 
Odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek a spotrebiteľského balenia cigariet je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov, ktorý chce uvádzať tabakové výrobky do daňového voľného obehu na daňovom území (§ 9a).
Označovať spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu alebo dovozca tabakových výrobkov
(§ 9a). Označovať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže aj oprávnený príjemca. Znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane a množstvo tabaku v gramoch alebo množstvo cigár a cigariek v kusoch je povinný prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) uvádzať na kontrolnej známke. Spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek, ak prijal spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu, pričom je povinný označiť ho kontrolnou známkou najneskôr jeden pracovný deň pred jeho predajom alebo iným výdajom na daňovom území inej osobe. Odberateľ kontrolnej známky, ktorým je oprávnený príjemca, je povinný najneskôr pred prvým odberom kontrolných známok a pri každej zmene oznámiť colnému úradu miesto, kde bude spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označovať kontrolnou známkou.
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LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)

V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou  infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)




