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TABUĽKA  ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z.                 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ïalej „návrh zákona“)

Zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ïalej „530/2011“)
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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. 27 ods.1 pís.d)
	Členské štáty oslobodia produkty podliehajúce tejto smernici od zosúladenej spotrebnej dane za podmienok, ktoré stanovia na účely zabezpečenia správnej a čestnej aplikácie týchto oslobodení od daní a na účely ochrany pred daňovými únikmi, pred vyhýbaním sa plateniu daní a pred ich zneužívaním:

d) ak sa produkt používa na výrobu liekov definovaných smernicou 65/65/EHS;
N











530/2011 a návrh zákona





530/2011 a návrh zákona





530/2011 a návrh zákona
§ 40 ods.1 
pís.b)





 § 60 ods.1
pís.b)





 §  65 
pís.b)

Lieh je oslobodený od dane, ak je urèený na použitie

b) na výrobu a prípravu liekov, lieèiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitného predpisu47) a na výrobu lieèivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov,

Víno a medziprodukt sú oslobodené od dane, ak sú urèené na

b) na výrobu a prípravu liekov, lieèiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitného predpisu, 47) a na výrobu lieèivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov,

Pivo je oslobodené od dane, ak je urèené na
b) na výrobu a prípravu liekov, lieèiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitného predpisu,47) a na výrobu lieèivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov,
Ú

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 čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)



