Predkladacia správa


Nadobudnutím účinnosti vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „vládny návrh zákona“) sa zavádzajú osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel a zavádza sa ustanovenie pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách. Návrh rovnako upravuje ustanovenia súvisiace s exspiráciou sadzby spotrebnej dane. V súvislosti s uvedeným, je potrebné upraviť vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Vzory daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa doterajšieho predpisu sa použijú pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2019.

Vplyv návrhu vyhlášky na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana je uvedený v doložke vybraných vplyvov. 

Predkladaný návrh vyhlášky nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Predkladaný návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami 
a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

Návrh vyhlášky nemá vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.

Návrh vyhlášky nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

S ohľadom na účinnosť novely zákona, ktorej následkom je zmena daňových priznaní, sa účinnosť vyhlášky navrhuje na 1. januára 2020. Cieľom navrhovanej účinnosti je aj zabezpečenie dostatočnej legisvakacie s prihliadnutím na skutočnosť, že zdaňovacie obdobie, za ktoré sú daňové subjekty povinné podať daňové priznania, je prvý mesiac roku 2020.   



