Pripomienky členov Daňového výboru Americkej obchodnej komory v SR k novele zákona č. 98/2004 o spotrebnej dani z minerálnych olejov
2 zásadné pripomienky
č.

1.

Pripomienka
k:

Text pripomienky:

K § 11 ods. 1
zákona

Navrhujeme do § 11 ods. 1 za poslednú vetu doplniť text v nasledovnom znení:
„Odberný poukaz sa nevyžaduje v prípade dodania minerálneho oleja vrátane spotrebnej dane, z ktorého
si užívateľský podnik uplatňuje vrátenie spotrebnej dane v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona.“
Odôvodnenie:
V prípade, ak chce užívateľský podnik nakupovať minerálny olej priamo oslobodený od spotrebnej dane,
musí v prvom rade nájsť dodávateľa, ktorý mu vôbec môže predať minerálny olej priamo oslobodený od
spotrebnej dane, pričom pri niektorých minerálnych olejoch to možné nie je, nakoľko takýto dodávateľ
na daňovom území nie je k dispozícii a nákup minerálneho oleja z iného členského štátu, resp. z tretej
krajiny, by bol ekonomicky neefektívny. V prípade, že takéhoto dodávateľa užívateľský podnik nájde (čo
je administratívne náročné), je povinný v zmysle platnej legislatívy požiadať colný úrad o vydanie
odberného poukazu (2 diely). Pred odberom takého minerálneho oleja musí následne zložiť zábezpeku
na spotrebnú daň a preprava minerálneho oleja musí prebiehať v elektronickom systéme prepravy –
EMCS. Po prevzatí minerálneho oleja, je užívateľskému podniku vrátená zábezpeka na spotrebnú daň,
ktorú zložil na účet colného úradu pred prepravou. Celý tento proces je teda administratívne značne
náročný, ako z pohľadu daňového subjektu, tak aj z pohľadu správcu dane. Chápeme však, že uvedený
sprísnený postup je potrebný z dôvodu prevencie pred možným nekalým konaním niektorých daňových
subjektov.
Podľa nášho názoru však má odberný poukaz slúžiť výlučne iba na odber minerálnych olejov, ktoré sú
dodávané priamo oslobodené od spotrebnej dane a sú teda rizikové z pohľadu spotrebnej dane. Na
základe navrhovanej úpravy by užívateľský podnik mohol žiadať o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja nakúpeného so spotrebnou daňou a použitého na účely oslobodené od dane bez
vydaného odberného poukazu. Doplnením navrhovaného ustanovenia, by došlo aj k výraznému zníženiu
administratívnej záťaže podnikateľských subjektov.

Typ
pripomienky:
Z – zásadná
O - obyčajná
Z

Uvedená zmena bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet, nakoľko dodávateľ minerálneho oleja,
ktorý predá minerálny olej odberateľovi vrátane spotrebnej dane, túto daň odvedie do štátneho rozpočtu
a následne (až do 4 rokov) po jeho použití na oslobodené účely, si môže odberateľ žiadať o vrátenie
spotrebnej dane – počas tejto doby sú finančné prostriedky k dispozícii v štátnom rozpočte.
2.

K § 25a ods.
3 zákona

Navrhujeme do § 25a ods. 3 medzi slová „daňovo zvýhodneného minerálneho oleja“ a „(ďalej len Z
„registrovaná osoba“)“ doplniť text v nasledovnom znení:
„alebo minerálneho oleja s nulovou sadzbou dane“
Odôvodnenie:
Podľa § 11 ods. 2 je daňovo zvýhodnený minerálny olej taký olej, ktorý je oslobodený od dane podľa §
10 ods. 1 alebo je bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave (§ 4 ods. 8). Existujú však
minerálne oleje, ktoré majú ustanovenú nulovú sadzbu dane, napríklad mazacie oleje a ostatné oleje kódu
kombinovanej nomenklatúry 27101971 až 27101983, 27101987 až 27101999 a 34031910, ktorých
kinematická viskozita je nad 10mm2/s pri teplote 40 stupňov Celzia. Niektoré colné úrady preto
argumentujú, že takéto minerálne oleje nie je možné považovať za daňovo zvýhodnené, aj keď ich
odoberá užívateľský podnik na účely oslobodené od dane, lebo minerálny olej s nulovou sadzbou údajne
„nemožno od dane oslobodiť“. Následkom takéhoto výkladu je potrebné, aby sa užívateľský podnik
registroval ako obchodník s vybraným minerálnym olejom, čo je zbytočne administratívne náročné.

