Predkladacia správa


Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa                                        zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl.  I bodov 5, 11, 13, 29, 31, 70 a 105            § 76f, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022, čl. I bodu 106, ktorý nadobúda účinnosť              1. novembra 2021, čl. I bodu 57, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022 a čl. I bodov 10, 12, 14 až 16, 39, 42 až 47, 50, 51, 54, 56, 67 až 69, 72 až 77,  83, 87, 89, 90, 103 a 105 § 76g, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.

Cieľom návrhu zákona je:
	transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní, do legislatívy Slovenskej republiky,

zosúladenie definície územia Európskej únie so smernicou Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES,
zosúladenie rozsahu oslobodenia od spotrebnej dane pre alkoholické nápoje dodávané na použitie ozbrojenými silami akéhokoľvek iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom vznikla daňová povinnosť, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky mimo územia svojho členského štátu     v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES,
	úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.


Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

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


