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B. Osobitná časť


K článku I

K bodu 1
Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 až 7
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením a spresnením definície základných pojmov.

K bodu 8
Navrhovanou úpravou sa upravuje text zákona tak, aby bolo zrejmé, že pod predmetné ustanovenie spadá aj § 39a a § 39b zákona.

K bodu 9
Navrhovanou úpravou sa upravuje definícia správcu dane. Cieľom úpravy je jej zosúladenie so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 10 a 52
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením odseku 1 s ohľadom na jeho exspiráciu.

K bodu 11, 14, 24, 53, 58 a 64
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s aktualizáciou právneho predpisu, na ktorý sa zákon odkazuje.

K bodu 12
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby sa predišlo prípadom, kedy si subjekt uplatní dvojité oslobodenie od dane v nadväznosti na §7 ods. 2. 

K bodu 13
Legislatívno-technická úprava.

K bodu 15
Navrhovanou úpravou sa zavádza a spresňuje definícia identifikačných údajov, ktoré musí obsahovať žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a žiadosť o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu. Uvedená úprava je nevyhnutná z dôvodu právnej istoty daňových subjektov, ako aj správcu dane.

K bodu 16
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa precizuje text a zosúlaďuje sa s ostatnými zákonmi o spotrebných daniach.

K bodu 17
Navrhovanou úpravou sa v nadväznosti na elektronizáciu spoločnosti spresňuje text ustanovenia tak, aby bolo možné rozšíriť možnosti odovzdania povolenia na oslobodenú elektrinu aj o jeho elektronické doručenie.
K bodu 18
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje lehota na nahlasovanie zmien oprávnenými spotrebiteľmi s lehotou na nahlasovanie zmien platiteľmi dane.

K bodu 19
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo zrejmé, že vystavené povolenie na oslobodenú elektrinu je vystavené na konkrétneho dodávateľa elektriny a oprávnený spotrebiteľ elektriny sa ním nemôže preukázať akémukoľvek dodávateľovi elektriny.

K bodu 20
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bola osobe, ktorá vstúpila do reštrukturalizácie umožnená registrácia a aby mohla vykonávať aj naďalej podnikateľskú činnosť spojenú výhradne s registráciou platiteľa dane, keďže účelom reštrukturalizácie je ekonomické ozdravenie a zlepšenie hospodárskych výsledkov podnikateľa. 

K bodu 21
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo možné odňať povolenie na oslobodenú elektrinu osobe, ktorá prestala spĺňať podmienky na jeho vydanie.

K bodu 22
Navrhovanou úpravou sa precizuje text ustanovenia a upravuje sa tak, aby bolo možné osobe, ktorá prestala spĺňať podmienky na vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odňať povolenie na oslobodenú elektrinu.

K bodu 23
Navrhovanou úpravou sa upravuje vznik daňovej povinnosti.

K bodu 25
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby boli povinné registrovať sa ako platiteľ dane z elektriny všetky osoby, ktoré nakupujú elektrinu na účely ďalšieho predaja. Abstrahuje sa od doterajšej podmienky povolenia podnikať v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

K bodu 26
Navrhovanou úpravou sa do definície platiteľa dane z elektriny dopĺňa aj dodávateľ elektriny na nabíjaciu stanicu na nabíjanie elektrických automobilov.

K bodu 27
Navrhovanou úpravou sa spresňujú podmienky za akých možno dodať elektrinu platiteľovi dane tak, aby sa v praxi eliminovali prípady, kedy sa platiteľ dane svojmu dodávateľovi nepreukáže osvedčením o registrácii platiteľa dane, resp. sa ním preukáže neskoro. Zároveň sa stanovujú podmienky pri dodaní elektriny osobe, ktorá je držiteľom osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny. Táto sa svojmu dodávateľovi v tomto prípade osvedčením o registrácii platiteľa dane z elektriny nepreukazuje, keďže v tomto prípade figuruje ako konečný spotrebiteľ elektriny. Zodpovedný za výpočet a správne odvedenie dane je v tomto prípade dodávateľ elektriny na nabíjaciu stanicu.



K bodu 28, 45 a 61
Navrhovanou úpravou sa ustanovenie dopĺňa o povinnosť podať daňové priznanie aj pre platiteľov dane, ktorí v zdaňovacom období uskutočnili len dodávky bez dane alebo len dodávky oslobodené od dane. Uvedené je potrebné pre účely vypracovania Ročnej správy o poskytnutej výške štátnej pomoci pre Európsku komisiu, ako aj pre štatistické účely finančnej správy.

K bodu 29 a 46
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením povinnosti podať daňové priznanie aj pre osoby, ktoré realizujú len dodávky elektriny oslobodené od dane alebo bez spotrebnej dane, a to aj také, ktorých daňová povinnosť nepresiahne 5 eur.

K bodu 30
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby daň bolo možné vrátiť osobe, ktorá napriek vydanému osvedčeniu o registrácii platiteľa dane z elektriny sa týmto osvedčením nepreukázala svojmu dodávateľovi pred prvým dodaním elektriny, resp. sa ním preukázala neskoro. Na predmetné ustanovenie nadväzuje pokuta v zmysle § 43.

K bodu 31, 48 a 63
Navrhovanou úpravou sa upravuje definícia preukázateľne zdanenej elektriny, uhlia a zemného plynu na účely zákona č. 609/2007 Z. z..

K bodu 32, 49 a 65
Navrhovanou úpravou sa jednoznačnejšie upravujú podmienky vrátenia dane v prípade, kedy sa platiteľ dane nepreukáže svojmu dodávateľovi osvedčením o registrácii platiteľa dane. Zároveň sa tým znižuje administratívna záťaž pre správcu dane.

K bodu 33
Navrhovanou úpravou sa upravuje povinnosť viesť evidenciu pre platiteľa dane z elektriny, resp. zemného plynu. Zároveň sa upravuje text ustanovenia tak, aby boli povinné registrovať sa ako platiteľ dane zo zemného plynu všetky osoby, ktoré nakupujú zemný plyn na účely ďalšieho predaja. Abstrahuje sa od podmienky povolenia podnikať v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

K bodu 34
Navrhovanou úpravou sa zavádza do zákona osobitné ustanovenie týkajúce sa nabíjacích staníc na nabíjanie elektrických vozidiel. Tie majú za cieľ správne upraviť podmienky zdaňovania a jednoznačne určiť, kto je pri dodávkach elektriny určenej na nabíjanie elektrických vozidiel platiteľom dane z elektriny. Zároveň sa jednoznačne určuje základ dane a podmienky registrácie platiteľa dane z elektriny dodanej na nabíjanie elektrického vozidla.

K bodu 35
Legislatívno-technická úprava spresňujúca predmet dane z uhlia.

K bodu 36
Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa možnosť oslobodenia od spotrebnej dane z uhlia v prípade, ak dôjde k jeho zničeniu. Uhlie je oslobodené od dane maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát, pričom tieto musia byť uznané správcom dane. 

K bodu 37, 39, 42 a 44
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením nového odseku v § 19.

K bodu 38
Navrhovanou úpravou sa v nadväznosti na zadefinovanie identifikačných údajov upravuje znenie ustanovenia, ktoré sa zároveň zosúlaďuje s ostatnými predmetmi dane zákona č. 609/2007 Z. z..

K bodu 40
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo zrejmé, že vystavené povolenie na oslobodené uhlie je vystavené na konkrétneho dodávateľa uhlia a oprávnený spotrebiteľ uhlia sa ním nemôže preukázať akémukoľvek dodávateľovi uhlia.

K bodu 41
Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňajú podmienky ako naložiť s uhlím v prípade, ak oprávnený spotrebiteľ odobral na účely oslobodené od dane uhlie od svojho dodávateľa a z určitých objektívnych príčin nedokáže toto uhlie spotrebovať na účely oslobodené od dane, ani na žiadne iné účely.

K bodu 43
Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa možnosť odňatia povolenia na oslobodené uhlie v prípade, ak o to oprávnený spotrebiteľ uhlia požiada, resp. ak prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie.

K bodu 47
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby daň bolo možné vrátiť osobe, ktorá napriek vydanému osvedčeniu o registrácii platiteľa dane z uhlia sa týmto osvedčením nepreukázala svojmu dodávateľovi pred prvým dodaním uhlia, resp. sa ním preukázala neskoro. Na predmetné ustanovenie nadväzuje pokuta v zmysle § 43.

K bodu 50
Navrhovanou úpravou sa do predmetu dane dopĺňa bioplyn a biometán určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla.

K bodu 51
Navrhovanou úpravou sa precizuje text ustanovenia v nadväznosti na zavedenie osobitného ustanovenia pre skvapalnený zemný plyn.

K bodu 54
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo zrejmé, že vystavené povolenie na oslobodený zemný plyn je vystavené na konkrétneho dodávateľa zemného plynu a oprávnený spotrebiteľ zemného plynu sa ním nemôže preukázať akémukoľvek dodávateľovi zemného plynu.

K bodu 55
Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa možnosť odňatia povolenia na oslobodený zemný plyn v prípade, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie.


K bodu 56
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo možné odňať povolenie na oslobodený zemný plyn oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu, ak po dobu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn. 

K bodu 57
Navrhovanou úpravou sa precizuje text ustanovenia tak, aby bolo zrejmé v akých prípadoch vzniká daňová povinnosť v prípade dodania zemného plynu určeného na výrobu stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu. 

K bodu 59 a 60
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo zrejme kto je platiteľom dane v prípade dodania zemného plynu určeného na výrobu stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu. Zároveň sa navrhovanou úpravou do definície platiteľa dane zo zemného plynu dopĺňa osoba, ktorá vyrobila zemný plyn pre vlastnú spotrebu a z definície platiteľa dane sa vynímajú domácnosti, ktoré sú zo zákona oslobodené.

K bodu 62
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby daň bolo možné vrátiť osobe, ktorá napriek vydanému osvedčeniu o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu sa týmto osvedčením nepreukázala svojmu dodávateľovi pred prvým dodaním zemného plynu, resp. sa ním preukázala neskoro. Na predmetné ustanovenie nadväzuje pokuta v zmysle § 43.

K bodu 66, 68, 69 a 71
Legislatívno-technická úprava.

K bodu 67
Navrhovanou úpravou sa zavádzajú osobitné ustanovenia pre skvapalnený zemný plyn.

K bodu 70
Navrhovanou úpravou sa zavádzajú pokuty pre platiteľa dane z elektriny, platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, platiteľa dane zo skvapalneného zemného plynu a platiteľa dane z elektriny dodanej na nabíjanie elektrického vozidla, ktorí nepredložia svojmu dodávateľovi osvedčenie o registrácii platiteľa dane vydané colným úradom.

K bodu 72
V nadväznosti na vykonané úpravy sa legislatívno-technicky upravujú prechodné ustanovenia.


K článku II

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava spresňujúca predmet dane z minerálneho oleja. Podľa navrhovanej úpravy uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21 a 2711 29 (zemný plyn) sú predmetom spotrebnej dane zo zemného plynu bez ohľadu na účel ich použitia. Pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 sú vyňaté z predmetu dane z minerálneho oleja a sú predmetom spotrebnej dane z uhlia, ak sú použité, dodané alebo ponúkané na použitie ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla                 s výnimkou uhľovodíka kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00 (ropný bitúmen), ktorý je predmetom spotrebnej dane z minerálneho oleja bez ohľadu na účel jeho použitia. 

K bodu 2
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďujú kódy kombinovanej nomenklatúry                         s vykonávacím nariadení Komisie (EÚ) 2018/1602 z 11. októbra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre                   a o Spoločnom colnom sadzobníku.

K bodu 3
Na základe predpokladaného nedostatku pokroèilých biopalív na trhu Slovenskej republiky sa navrhovanou úpravou umožní od 1. januára 2020, na uplatnenie daòovo zvýhodnenej sadby na motorový benzín, primieša� do motorového benzínu len biopalivo prvej generácie v stanovenom objeme. Zároveò zostáva ako alternatíva na uplatnenie daòovo zvýhodnenej sadby dane na motorový benzín možnos� primiešava� do motorového benzínu aj zmes biopaliva prvej generácie a pokroèilého biopaliva, ak osoba, ktorá si bude chcie� uplatni� daòovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín, bude disponova� požadovaným objemom pokroèilého biopaliva, prièom súèet jednotlivých objemov tejto zmesi je rovnaký ako požadovaný minimálny objem biopaliva prvej generácie, t. j. 7,4 % objemu.

K bodu 4
Legislatívno-technická úprava spresòujúca definíciu dovozcu minerálneho oleja.

K bodom 5 a 6
Navrhovanou úpravou sa umožní užívate¾skému podniku doda� daòovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odbernom poukaze so súhlasom colného úradu inému užívate¾skému podniku, ktorý má odberný poukaz na odber takéhoto minerálneho oleja, alebo daòovému skladu alebo tento minerálny olej zlikvidova� pod doh¾adom colného úradu, ak bol tento minerálny olej znehodnotený v procese jeho použitia na iné úèely oslobodenia ako pohonná látka alebo palivo. Zároveò sa primerane legislatívno-technicky upravuje doterajšie znenie odseku 16.

K bodu 7
Legislatívno-technická úprava spresòujúca spôsob prepravy daòovo zvýhodneného minerálneho oleja na daòovom území v súvislosti s legislatívnymi úpravami v bodoch 4 a 5.

K bodu 8
Legislatívno-technická úprava rozširujúca situácie, kedy môže by� vydané nové povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj.

K bodu 9
Legislatívno-technická úprava spresòujúca osobu, na ktorú sa nevz�ahujú ustanovenia          § 25b ods. 1 až 21.




K èlánku III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. decembra 2019 okrem èl. I bodov 1 až 71 a èl. II bodu 3, ktoré nadobúdajú úèinnos� 1. januára 2020.


