NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV
Dňa 20. novembra 2013 bol v čiastke 92 Zbierky zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon
č. 381/2013 Z. z. z 18. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2013 Z. z.“). Zákon
č. 381/2013 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2014, okrem článkov a bodov uvedených v článku II.
Podľa článku II zákona č. 381/2013 Z. z., článok I body 16 a 30 nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014,
článok I body 1 až 5, 28, 29, 31 až 33, 35 až 38 a 42 nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a článok I body 7
a 41 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Stručná informácia o niektorých zmenách zákona č. 106/2004 Z. z.
 od 1. januára 2014 platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur,
s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu, ktorý v rámci
podnikania opakovane prijíma tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu, nie je povinný
podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí ak daňová povinnosť vznikne pri prijatí colného vyhlásenia
na prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie
dane a pri vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia;
 od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 spotrebiteľské balenie tabaku nemožno predať na konečnú
spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku a dane z pridanej
hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku.
 od 1. marca 2014 sa zavádza nový predmet dane, ktorým je tabaková surovina a zároveň sa upravujú
podmienky obchodovania s tabakovou surovinou; základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené
v kilogramoch; sadzba dane na tabakovú surovinu sa stanovuje vo výške 71,11 eura/kg;
- osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí
požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou;
- potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou vydané podľa predpisu
účinného do 28. februára 2014 zaniká k 1. marcu 2014;
- obchodník s tabakovou surovinou je povinný do 15. marca 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob
tabakovej suroviny na sklade k 1. marcu 2014;
- osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou
surovinou, musí do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie
s tabakovou surovinou.
 od 1. októbra 2014 sa mení systém tlače a nakladania s kontrolnými známkami. Kontrolné známky bude
oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik;
- povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká
k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa
predpisu účinného od 1. októbra 2014.

 od 1. októbra 2014 sa zavádza definícia spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek, pričom
spotrebiteľským balením tabaku, cigár alebo cigariek sa rozumie balenie tabaku, cigár alebo cigariek určené
na konečnú spotrebu; najmenšie spotrebiteľské balenie tabaku obsahuje najmenej 20 g tabaku, pričom
hmotnosť väčšieho spotrebiteľského balenia tabaku je vždy násobok desiatich gramov;
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 od 1. októbra 2014 sa okrem spotrebiteľského balenia cigariet bude označovať kontrolnými známkami

aj spotrebiteľské balenie tabaku, pričom na kontrolných známkach určených na označovanie
spotrebiteľského balenia tabaku bude uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“;
- spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného
obehu do 15. októbra 2014 a predávať najneskôr do 15. novembra 2014. Po tomto dátume bude takéto
spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené;
- osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie tabaku a ktorá skladuje
spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. októbra 2014
oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení tabaku na sklade k 1. októbru 2014;
- osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje
spotrebiteľské balenia tabaku neoznačené kontrolnou známkou, ktoré nepredala do 15. novembra
2014, je povinná do 1. decembra 2014 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských
balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto
spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení.

 od 1. októbra 2014 osoba, ktorá bude chcieť dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia
tretích štátov okrem prevádzkovateľa daňového skladu, musí požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov
tabakových výrobkov na colnom úrade najneskôr do 31. augusta 2014;
- potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov cigariet podľa predpisu účinného do 30. septembra 2014
zaniká k 31. marcu 2015.
 od 1. januára 2015 sa zavádza povinnosť označovať kontrolnými známkami spotrebiteľské balenia cigariek
a cigár, pričom na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo
cigariek bude uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“.

