Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Colný úrad Prešov
Tlačová správa
Odvody prešovských colníkov do štátneho rozpočtu v roku 2013
PREŠOV 07.02.2014: Colný úrad Prešov odviedol prostredníctvom svojich pobočiek za minulý rok do
štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 95 366 368 eur.
Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň vo výške 74, 977 mil. eur (plnenie plánu na rok 2013
bolo vo výške 103,34 %). Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje sumu 19, 707
mil. eur a posledným clo, ktoré bolo odvedené vo výške 0, 652 mil. eur.
Najvyššou sumou na odvode spotrebných daní sa tak ako každý rok podieľala spotrebná daň z liehu, ktorá
činila čiastku 31, 196 mil. eur (41,61 %), za ňou nasleduje spotrebná daň z minerálneho oleja v čiastke 22, 976 mil.
eur (30,64 %) a nakoniec spotrebná daň z piva v hodnote 20, 430 mil. eur (27,25 %).
V roku 2013 bol odvod zo spotrebnej dane z minerálneho oleja druhým najvyšším odvodom v porovnaní
s ostatnými spotrebnými daňami. Súvisí to nielen s výškou spotrebnej dane z minerálnych olejov, ale aj so
skutočnosťou, že na daňovom území (SR) sa vyrobí a spotrebuje najväčšie objemové množstvo tejto komodity. Výber
tejto dane priniesol do štátneho rozpočtu SR hodnotu 22, 976 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpisu rozpočtu na
110,11 %.
Priaznivo sa v minulom období prejavilo aj zúčtovanie spotrebnej dane z piva, ktorej výška bola 20, 430 mil.
eur. Znamená to plnenie plánu na 105,80 %. V absolútnom vyjadrení to znamená o 1, 120 mil. eur viac ako
predpokladal plán.
V roku 2013 išli do rozpočtu aj peniaze vybrané na dani z pridanej hodnoty v sume 19, 707 mil. eur. Výber
tejto dane sa podieľal 20,66 % na objeme celkových odvedených finančných prostriedkov do štátnej kasy za colný
úrad.
Colný úrad Prešov v roku 2013 vymeral a odviedol do štátneho rozpočtu clo vo výške 2,540 mil. eur, z ktorých
75 % tvorí podiel do rozpočtu Únie a 25 % podiel vo výške 0, 652 mil. eur, je príjmom slovenského štátneho rozpočtu.
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